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RESUMO 

 

TREVISAN, Edu Rosa. Gestão do Conhecimento e Ergonomia Cognitiva: relações 
na criação e no reúso do conhecimento em contextos capacitantes. Orientadora: 
Faimara do Rocio Strauhs. 2020. 243 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e 
Sociedade), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. 

 
A Gestão do Conhecimento propugna pela criação e pelo reúso do ativo conhecimento 
em ambientes que propiciem a interação entre atores envolvidos, os contextos 
capacitantes ou bas. A Ergonomia Cognitiva estuda a relação do ser humano com os 
ambientes de interação, na perspectiva de torná-los hígidos, favorecendo processos 
de tomada de decisão. A presente dissertação buscou demonstrar a correlação 
descritiva entre Gestão do Conhecimento e Ergonomia Cognitiva tratadas na literatura 
acadêmica, em empresas de médio e grande porte do segmento industrial brasileiro 
que possibilitam a criação e o reúso do conhecimento a partir da ótica do modelo 
SECI, nestes ambientes de interação. A partir de uma pesquisa bibliográfica com 
análise de conteúdo, apoiada na utilização da ferramenta MaxQda, identificou-se, 
então, que existem relações e conexões que efetivam ambientes industriais 
ergonômicos, na criação e no do reúso do conhecimento a partir da ótica do modelo 
SECI. Os resultados, após interpretação da análise de conteúdo e a aproximação 
temática exposta no alinhamento conceitual, no entanto, possibilitaram inferir que a 
literatura não evidencia de forma explícita a correlação temática buscada, mas, existe 
a relação explícita entre ambientes ergonomicamente hígidos e o contexto 
capacitante, necessários para a criação e o reúso do conhecimento, evidenciada a 
partir da existência de coocorrência terminológica. A existência dessa conexão 
explícita entre contextos capacitantes e ambientes hígidos abre a perspectiva da 
aproximação real entre a Gestão do Conhecimento e a Ergonomia Cognitiva nos 
ambientes industriais e seus territórios correlatos. 
  

 

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Ergonomia Cognitiva. Criação do 
conhecimento. Reúso do conhecimento. Tomada de Decisão. 

 
 
 



 
 

 

 
   

ABSTRACT 
 

TREVISAN, Edu Rosa. Knowledge Management and Cognitive Ergonomics: 
relationships in the creation and the reuse of knowledge in enabling contexts. Advisor: 
Faimara do Rocio Strauhs. 2020. 243 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e 
Sociedade), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020. 

 
Knowledge Management advocates for the creation and reuse of active knowledge in 
environments that provide interaction between the actors involved, the enabling 
contexts or bas. Cognitive Ergonomics studies the relationship between human beings 
and interaction environments, from the view to making them healthy, favoring decision-
making processes. The present dissertation sought to demonstrate the existence of a 
descriptive correlation between Knowledge Management and Cognitive Ergonomics 
treated in the academic literature, in medium and large companies in the Brazilian 
industrial segment that enable the creation and reuse of knowledge from the 
perspective of the SECI model, in these interaction places. From a bibliographic 
research with content analysis, supported by the using of the MaxQda tool, it was 
identified, then, that there are relationships and connections that would make 
ergonomic industrial environments effective, in the creation and reuse of knowledge 
from the perspective of the SECI model. The results, after interpretation of the content 
analysis and the thematic approach exposed in the conceptual alignment, however, 
made it possible to infer that the literature does not explicitly evidence the thematic 
correlation sought, but there is an explicit relationship between ergonomically healthy 
environments and the enabling context, necessary for the creation and reuse of 
knowledge, evidenced by the existence of terminological co-occurrence. The existence 
of this explicit connection between enabling contexts and healthy environments opens 
the prospect of a real approximation between Knowledge Management and Cognitive 
Ergonomics in industrial environments and their related territories. 
 

 

Keywords: Knowledge management. Cognitive Ergonomics. Knowledge creation. 
Reuse of knowledge. Decision Making. 
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1 INTRODUÇÃO  

 A presente dissertação trata da relação entre ambientes ergonômicos e a 

criação e o reúso do conhecimento a partir da ótica do modelo SECI (Socialização, 

Externalização, Combinação, Internalização) de Nonaka (1994). Nessa introdução 

apresenta-se o tema, a delimitação da pesquisa, a caracterização da problemática 

bem como as premissas. Há também a exposição dos objetivos, tanto geral quanto 

específico. Posteriormente serão abordadas as justificativas: teórica e prática; e serão 

tratados os fundamentos metodológicos da pesquisa. Além disso, nessa seção, ainda 

são expostos o embasamento teórico e a estrutura da pesquisa. 

1.1 TEMA 

 A Ergonomia, segundo Láuar et al. (2010), tem origens em nomes como Da 

Vinci, Ramazzini, Jastrzebowski, dentre outros. A contribuição mais específica para 

essa disciplina, conforme Láuar  et al. (2010, p. 56), deu-se a partir de Murrell após o 

ano de 1949; esses autores conceituam a ergonomia como “o estudo da relação entre 

o homem e o seu ambiente de trabalho”. A escola francesa de Ergonomia, aqui 

representado por Wisner (1987, p. 12), traz o conceito dessa área do conhecimento 

como sendo “o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 

necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia”.  

 A Ergonomia pode ser dividida em três tipos, ou especialidades, conforme 

Pinto, Tereso e Abrahão (2018): (i) a física, (ii) a cognitiva e (iii) a organizacional. De 

acordo com esses autores, a Ergonomia Cognitiva (EC) pode ser caracterizada por 

processos mentais, tais como: a percepção, a memória, o raciocínio e as tomadas de 

decisões em relação a tais percepções. Para Heidrich et al. (2015), a EC é um 

agrupamento de elementos direcionados aos ajustes entre as competências e as 

limitações cognitivas para o desenvolvimento de ações relacionadas às tarefas, aos 

equipamentos e ao ambiente. 

 Nonaka (1994), Nonaka e Konno (1998) e Nonaka e Takeuchi (2008), tratando 

de questões envolvendo o ambiente laboral, propõem a ideia de um local onde a 
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criação e o reúso do conhecimento ocorrem, nomeando tal ambiente de ba. A ideia 

de ba pode ser pensada como um espaço compartilhado para relacionamentos 

emergentes (NONAKA; KONNO, 1998); no ba as ações de trabalho acontecem. 

Assim, esses autores consideram que o ba é “um espaço compartilhado que serve de 

base para a criação do conhecimento” (NONAKA; KONNO, 1998, p. 40).  

 Esse espaço aproxima a Ergonomia Cognitiva, que estuda o ambiente de 

trabalho e suas relações como um de seus pilares, da Gestão do Conhecimento que 

se ocupa da criação e do reúso do conhecimento, em geral com o viés da otimização 

deste conhecimento no desenvolvimento de novos produtos ou processos em 

ambientes e locais apropriados. Ambientes cognitivamente ergonômicos, segundo 

Cañas (2002), têm características de fornecer estímulos, os quais precisam ser 

percebidos pelo indivíduo, para que este decida sobre as ações mais apropriadas para 

compartilhar informações, dentre outras ações, o que pode apresentar 

correspondência com o desenvolvimento do ba. Tal correspondência se estabelece a 

partir do momento em que é desenvolvido o ambiente de criação e de reúso do 

conhecimento cujas características principais são semelhantes ao descrito 

anteriormente. 

 É possível aproximar os ambientes em conformidade ergonômica com o ba, 

pois o ambiente ergonômico que a Ergonomia Cognitiva busca proporcionar, enfoca 

melhores condições para os usuários (trabalhadores no desenvolvimento de suas 

tarefas). Conforme Wisner (1987), tais tarefas alinhadas ao conceito de EC, devem 

ser realizadas com o máximo de conforto, segurança e eficácia. Nesse sentido, tais 

tarefas e atividades sofrem impactos decorrentes de questões anatômicas, fisiológicas 

e psicológicas dos usuários (KROEMER; GRANDJEAN, 2005), o que possibilita a 

aproximação dos ambientes propostos na EC com os contextos capacitantes – ba. O 

que une o ba, ou contexto capacitante, sob os conceitos de Nonaka (1994), com a 

Ergonomia Cognitiva é, infere-se, justamente o ambiente hígido1, quando a interação 

entre os atores tenha como intuito a criação e o reúso do conhecimento. 

Analogamente Cañas (2002) também propõe a higidez do ambiente a partir do viés 

cognitivo da interface entre o usuário e seus sistemas. 

 
1 Ambiente hígido é o ambiente ergonomicamente tratado, ou seja, que está em conformidade com os 

conceitos e as diretrizes da Ergonomia e que possibilitam boa relação entre o ambiente e o ser 
humano que o utiliza para realizar seu trabalho (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). 
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 Desse modo, infere-se que ambientes ergonômicos podem ser estudados com 

o intuito de verificar se possibilitam a criação e o reúso do conhecimento a partir dos 

conceitos da Gestão do Conhecimento, sendo este o principal objeto desta pesquisa, 

a ser delimitado sequencialmente. 

1.2 DELIMITAÇÃO DE PESQUISA  

 No presente estudo a delimitação da pesquisa foi estabelecida fundamentando-

se em Marconi e Lakatos (2010) com a determinação: (i) do assunto; (ii) das 

condicionantes de análise; (iii) do tempo e (vi) do ambiente de ocorrência – os locais 

a serem estudados.  

 Os locais estudados foram ambientes organizacionais que valorizam a Gestão 

do Conhecimento e a Ergonomia Cognitiva, no período entre os anos 2010 e 2020. 

Dessa maneira, foram objetos de estudo empresas coletivas consideradas de médio 

e grande porte2 do segmento industrial brasileiro que observassem a Ergonomia 

Cognitiva (EC) em seus ambientes e que oferecessem indícios de utilização da Gestão 

do Conhecimento (GC), tratados na literatura acadêmica, sobretudo na Base Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Portal de Periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes.  

 Inicialmente pretendia-se trabalhar com empresas do setor industrial na Região 

Metropolitana de Curitiba que utilizassem das práticas da Ergonomia Cognitiva em 

ambientes sabidamente com ações de Gestão do Conhecimento, com coleta de dados 

em campo. No entanto, o advento da Pandemia impossibilitou fazer as visitas 

presenciais em campo e optou-se, então, pela pesquisa bibliográfica em bases de 

dados e informações que contivessem dados confiáveis cientificamente e extensivos. 

Como opções focou-se na BDTD e no Portal de Periódicos Capes, já citados, pois 

teses e dissertações representam a literatura cinzenta que, de acordo com Botelho e 

Oliveira (2015, p. 506), trata de publicações que “medeiam a comunicação formal e 

informal entre pares”, bastante detalhadas nas suas metodologias e resultados,  

 
2 De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae, 2013), as 

empresas de pequeno porte possuem de 10 a 49 pessoas no setor de serviços e de 20 a 99 para a 
indústria; empresas de médio porte dispõem de 50 a 99 para o setor de serviços enquanto que 
ocupam de 100 a 499 pessoas no setor industrial; empresas de grande porte possuem 100 pessoas 
ou mais em serviços e 500 pessoas ou mais na indústria. 
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geralmente contendo informações atualizadas, com controle bibliográfico, não 

orientadas por interesses comerciais e com caráter técnico ou científico. 

 Também foram explorados os artigos publicados na Base e Portal 

mencionados, que representam parte da literatura branca, a qual, segundo Botelho e 

Oliveira (2015), trata de documentos formais – livros, periódicos e assemelhados – de 

ampla circulação e visibilidade, com possibilidade de compra ou permuta, mas ainda 

com controle bibliográfico e metodológico. 

 Um levantamento bibliométrico inicial na BDTD e no Portal Capes, cujas 

combinações são apresentadas na Tabela 1, apontam para uma expressiva 

publicação quando se trata de Gestão do Conhecimento – GC – atrelada à palavra 

“indústria”, ou mesmo à indústria brasileira, o que demonstra que os temas estão 

sendo tratados de forma conjunta ou isolada. Porém, em relação à Ergonomia 

Cognitiva – EC – os achados das combinações apresentam-se em menores 

quantidades.  

 
Tabela 1 – Delimitação preliminar da Pesquisa 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Como era de se esperar, uma junção de todos os termos a serem pesquisados, 

devido à especificidade, retornaram poucos achados no levantamento bibliométrico 

para a delimitação da pesquisa conforme a Tabela 2. Contudo já existe certa 

publicação inicial a partir de 2010 representada na Tabela 2, a seguir. Tais achados, 

decorrentes do levantamento bibliométrico, serão novamente retomados no capítulo 

específico de Metodologia da Pesquisa. Aqui, evidencia-se que a combinação 

específica de termos como “Gestão do Conhecimento” AND “Ergonomia” AND 

“indústria” retornou poucas publicações comparativamente à tabela anterior. 

 

  

 “GC” AND 
“indústria” 

“GC” AND 
“indústria” 
AND 
“Brasil” 

“GC” AND 
“Indústria 
brasileira” 

“EC” AND 
“indústria” 

“EC” AND 
“indústria” 
AND 
“Brasil” 

“EC” AND 
“indústria 
brasileira” 

BDTD 95 38 3 2 1 0 
Periódicos 
CAPES 

223 186 24 10 7 0 
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Tabela 2 – Delimitação da Pesquisa 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Assim, a delimitação dessa pesquisa, no caráter dos ambientes de ocorrência, 

focou nos ambientes industriais de médio e grande porte, conforme já citado, 

ergonomicamente respeitados e com ações de Gestão do Conhecimento, analisados 

de acordo com o modelo SECI de criação do conhecimento que trata da conversão 

do conhecimento tácito para explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). Tal modelo tem 

como conceito fundamental algumas etapas como a Socialização, a Externalização, a 

Combinação e a Internalização do conhecimento, que resultam em um acrônimo que 

nomeia o modelo – SECI. Essas etapas são fundamentais para a transformação do 

conhecimento entre tácito e explícito em uma espiral de conversão, a ser tratada na 

Revisão de Literatura. 

 Considera-se que o ambiente ergonômico para a criação e o reúso do 

conhecimento assume agência que é, segundo Latour (2012), a capacidade de atores 

humanos e não-humanos modificarem as relações sociais nas redes estudadas. Essa 

condição possibilita as interações entre os actantes, isto é, aqueles que possuem, 

segundo Callon (1986), agência e são passíveis de serem seguidos em suas ações, 

tanto os humanos quanto os não-humanos, a partir de suas associações. 

  Sendo assim, é possível estudar os ambientes ergonômicos como agentes 

relevantes ao desenvolvimento aprimorado das etapas da Gestão do Conhecimento 

no ba. 

1.3 PROBLEMAS E PREMISSAS 

 Quando se busca criar, reusar e compartilhar o conhecimento e a informação, 

os levantamentos realizados, segundo Pepulim, Fialho e Varvákis (2017), apontam 

para algumas possíveis barreiras. Esses autores afirmam que as barreiras elencadas 

podem ser: físicas, psicológicas, ambientais, culturais, individuais, dentre outras. 

Nesse sentido, evidencia-se que adequar um ambiente para que este proporcione 

 “GC” AND 
“Ergonomia” AND 
“indústria” 

“GC” AND 
“Ergonomia” AND 
indústria” AND 
“Brasil” 

“GC” AND 
“Ergonomia” AND 
“indústria brasileira” 

BDTD 1 1 0 
Periódicos CAPES 6 5 0 
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melhores condições às práticas de Gestão do Conhecimento é inerente ao processo 

de criação e de reúso do conhecimento.  

 De acordo com Sordi et al. (2017), as barreiras listadas na literatura podem ser 

para quem busca o conhecimento e para quem disponibiliza o conhecimento. 

Segundo esses autores, o tempo insuficiente para a busca do conhecimento pode ser 

dificultado por questões tecnológicas, das quais enumeram: escassez de meios da 

empresa possibilitar o compartilhamento apropriado; espaço físico limitante no que 

tange ao compartilhamento efetivo; a ausência de conexões de sistemas e de 

procedimentos tecnológicos que prejudica a fluência informacional e; a omissão de 

suporte especializado na conservação dos sistemas integrados, cujas consequências 

podem ser o bloqueio dos hábitos laborais e a fluidez dos diálogos necessários aos 

compartilhamentos de informações e de conhecimentos. 

 Uma das decorrências listadas por Sordi et al. (2017) é que essas barreiras ao 

compartilhamento do conhecimento são, em diversas empresas pesquisadas, ainda 

um desafio, além de gerarem perdas de ao menos 31,5 bilhões de dólares por ano no 

mundo, o que representa desperdício, retrabalho e desconexão com valores 

sustentáveis. De acordo com esses autores, a falta de integração de sistemas e de 

processos de tecnologias de informação e comunicação (TIC) dificulta o fluxo de 

informações e, portanto, não há reúso do conhecimento (SORDI et al., 2017).  

 Para Pepulim, Fialho e Varvákis (2017), um ponto importante a ser considerado 

quanto aos obstáculos à efetivação da Gestão do Conhecimento são as chamadas 

barreiras culturais, principalmente quando a informação e o conhecimento se tornaram 

insumos capitais para as vantagens competitivas entre as empresas. Dentre as 

barreiras culturais, esses autores elencam questões como diferenças sociais, 

comportamento, educação e local geográfico onde se encontra a organização. 

 A decorrência disso também é explicada por Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) 

quando exemplificam as barreiras culturais mencionando a dificuldade que algumas 

pessoas têm em admitir novos conhecimentos, principalmente quando compartilhados 

por integrantes de outros grupos. Dessa maneira, um dos ingredientes importantes 

para o êxito nas tarefas, ou seja, a diversidade na composição de um grupo, 

paradoxalmente acaba tornando-se uma barreira ao êxito do trabalho em grupo (VON 

KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).  

 Pepulim, Fialho e Varvákis (2017), ainda apresentam, como repercussões, a 
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pluralidade de valores, as crenças e os estilos de liderança. Nesse sentido, esses 

autores afirmam ser consenso que as barreiras culturais à Gestão do Conhecimento 

precisam ser gerenciadas no intuito de que o conhecimento apareça como diferencial 

no resultado apresentado pelas corporações.  

 Sob esse prisma é possível depreender que as questões culturais podem ter 

ligações com o ambiente hígido à medida que este ambiente, para ter a característica 

de higidez, deve dirimir as barreiras culturais no intuito de possibilitar o fluir do 

compartilhamento do conhecimento e, portanto, a sua criação e reúso.  

 Tendo em vista tais barreiras à Gestão do Conhecimento expostas até aqui, as 

implicações decorrentes desses fatos tendem a demonstrar a necessidade de um 

ambiente físico ou virtual hígido aos seus utilizadores no que tange a interação 

cognitiva de quem o utiliza. É exatamente esse tratamento do ambiente (físico ou 

virtual) com foco na interação do ser humano versus o sistema de trabalho que a 

Ergonomia tem como premissa básica para atuação e estudo (COUTO; COUTO, 

2020). 

 Segundo Cañas (2002, online), a Ergonomia Cognitiva é o ramo dessa 

disciplina que estuda o relacionamento entre pessoas e sistemas de trabalho, ou seja, 

como a pessoa age e decide no ambiente de trabalho. Nesse sentido, estudar os 

aspectos cognitivos da interação entre pessoas, sistemas e artefatos torna-se 

importante para aprimorar e projetar tal relação, no intuito de que esta seja eficaz 

(CAÑAS, 2002, online).  

 Outro ponto importante para a Ergonomia Cognitiva é o estudo de erros 

humanos na execução de suas tarefas. Para Cañas (2002, online), tais erros são 

quando uma sequência de atividades mentais ou físicas planejadas não atingem o 

resultado pretendido, ou seja, quando a decisão para conduta é inapropriada ou reduz 

a eficácia, a segurança ou a execução do sistema (CAÑAS, 2002, online). Assim, esse 

autor cita que a Ergonomia Cognitiva tem como objeto de preocupação a interação 

entre o ser humano e o instrumento de trabalho. Portanto, se uma máquina gera mais 

estímulos que a capacidade do usuário tem de atender, essa é mal projetada e tende 

a gerar erros humanos, exigindo o entendimento de que conhecimentos são 

necessários para que tais erros sejam evitados. Nesse contexto se observa o conceito 

de carga mental, que não será tratada nessa pesquisa de forma específica e 

exaustiva, mas que deve ser mencionada por trazer consequências cognitivas diretas 
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ao trabalhador na interface de trabalho (COUTO; COUTO, 2020). Esses autores citam 

que, atualmente, observa-se um aumento da carga mental, tendo em vista que as 

máquinas demandam mais conhecimentos, dentre outros elementos cognitivos dos 

usuários, o que se mostra ser um dos problemas que liga a Ergonomia Cognitiva com 

a Gestão do Conhecimento. 

 A carga mental de trabalho se refere à quantidade de recursos aplicados à 

conclusão de uma tarefa (DELGADO, 2011, p. 45). Esses recursos são utilizados 

pelas pessoas quando precisam executar uma tarefa e, segundo Delgado (2011), são 

chamados de recursos disponíveis. Esse autor cita que a quantidade de recursos 

disponíveis depende de uma série de fatores, mas importa salientar que são limitados 

e acabam. Ou seja, não é possível ter recursos infindáveis por tempo ilimitado. Tarefas 

fáceis exigirão menos recursos, enquanto tarefas difíceis exigirão mais recursos 

(DELGADO, 2011, p. 47).  

 Essa carga mental de trabalho é aumentada quando a quantidade de recursos 

disponíveis for menor que a quantidade de recursos necessários. De acordo com 

Delgado (2011), a tarefa não será realizada de modo ideal e o esforço que a pessoa 

fará para tal execução afetará sua saúde física e mental. Esses exemplos de tarefas 

podem ser desde o entendimento de determinado texto, quanto o compartilhamento 

de informações e a criação de conhecimento, pois este é considerado igualmente um 

recurso necessário à execução de tarefas, fatos esses relacionados diretamente com 

a Gestão do Conhecimento. 

 Então, diante desta contextualização a pergunta que norteia este estudo é:  

 

Qual a correlação descritiva entre a criação e o reúso do conhecimento e 

os ambientes cognitivamente ergonômicos, descritos em literatura acadêmica e 

analisados a partir do modelo SECI?  

 

 Entende-se neste estudo a correlação descritiva como uma relação efetiva 

entre dois temas, tratados da ótica epistemológica segundo os preceitos da pesquisa 

qualitativa, incluindo, por exemplo, as coocorrências, entendidas como a presença 

recorrente de termos em um texto, ou ainda em diferentes textos (BARDIN, 2016; 

WHITTAKER, 1989). Conforme Whittaker (1989) a análise temática de palavras 

coocorentes se valida em quatro argumentos: (i) autores científicos escolhem 
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cuidadosamente a terminologia científica a ser usada; (ii) a recorrência de um termo 

em um mesmo artigo revela pertinência, não trivialidade; (iii) a utilização repetida em 

diferentes textos de diferentes autores representa significância do conteúdo para a 

temática em questão e (iv) palavras-chave validadas podem ser indicadores confiáveis 

da representatividade de um conceito científico. 

 Um dos pressupostos, desta pesquisa, dentro deste alinhamento, é que em 

ambientes ergonômicos a Gestão do Conhecimento se estabelece de forma mais 

adequada pelo fluir do conhecimento e seu reúso, que, portanto, ocorrem mais 

facilmente, levando em consideração os impactos benéficos aos usuários que a 

Ergonomia propicia, diminuindo cargas mentais.  

 Outro pressuposto sugerido pela atual pesquisa é que os ambientes 

ergonomicamente tratados e que utilizam a Gestão do Conhecimento possibilitam 

maiores e melhores condições de criação de conhecimento e seu reúso para as 

empresas, havendo uma correlação entre ambiente ergonomicamente hígido e 

criação/reúso do conhecimento que pode ser levantada a partir de literatura cinzenta.  

 Outro pressuposto é que ambientes em conformidade com diretrizes propostas 

pela Ergonomia Cognitiva, conforme Cañas (2002), apresentam correspondência com 

o desenvolvimento do ambiente da criação e reúso do conhecimento conceituado por 

Nonaka e Konno como ba, necessários para que o modelo SECI seja mais efetivo 

(NONAKA; KONNO, 1998). 

 Considera-se que o ba deva ter um ambiente hígido para sua melhor 

implementação e essa temática é congruente com a Ergonomia que estuda 

ambientes. Assim, há o pressuposto de que existe uma relação entre ambientes 

organizacionais que implementam conhecimentos em Ergonomia e a Gestão do 

Conhecimento que necessita desse ambiente (ba) para seu desenvolvimento.  

1.4 OBJETIVOS 

 Nesse item serão apresentados os objetivos do estudo, segmentados em 

objetivo geral e específicos, descritos sequencialmente. 
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1.4.1 Objetivo Geral 

 Demonstrar a correlação descritiva entre Gestão do Conhecimento e 

Ergonomia Cognitiva, existente na literatura acadêmica sobre empresas industriais 

brasileiras, que possibilitem a criação e o reúso do conhecimento na perspectiva do 

modelo SECI. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Elencar os conceitos práticos de Ergonomia Cognitiva aplicados nos ambientes 

determinados. 

• Levantar os conceitos e as aplicações práticas de Gestão do Conhecimento 

nos ambientes determinados para criação, compartilhamento e reúso do 

conhecimento. 

• Identificar as evidências da dependência das ações e práticas da Gestão do 

Conhecimento e ações práticas da Ergonomia Cognitiva. 

1.5 JUSTIFICATIVAS TEÓRICO-PRÁTICAS  

 A justificativa teórica da Gestão do Conhecimento na criação e no reúso do 

conhecimento em ambientes organizacionais se alicerça em proporcionar a existência 

de um ba, isto é, um local compartilhado que propicie a criação e o reúso do 

conhecimento (NONAKA; KONNO, 1998). A Gestão do Conhecimento enfatiza as 

relações interpessoais como a principal maneira de transformação do conhecimento 

tácito (estudado desde Polanyi, 1966. p. 4)3 em explícito, de acordo com o modelo 

SECI (NONAKA, 1991), o que sofre impacto do ambiente em que as relações ocorrem.  

 Segundo Cañas (2001), um dos aspectos do relacionamento entre o ser 

humano e o sistema de trabalho se refere à maneira que a pessoa entende e age 

neste ambiente, sendo essa esfera o objeto de estudo da Ergonomia Cognitiva, 

conforme já citado (CAÑAS, 2001).  

 Para Nonaka e Konno (1998), ambientes nos quais existem grandes interações 

e inter-relações são ambientes de criação do conhecimento; estes ambientes podem 

 
3 De acordo com Polanyi “nós podemos saber mais do que podemos dizer”, sendo tal declaração como 

uma evidência da existência da dimensão tácita do conhecimento (POLANYI, 1966, p. 4).  
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ser físicos ou virtuais. Igualmente a Ergonomia Cognitiva pode ser trabalhada em 

ambientes físicos ou virtuais, além desta ressaltar que tais ambientes devem ser 

adaptados ao ser humano e não o contrário, demonstrando, assim, a necessidade do 

aprofundamento no entendimento da interação entre o ser humano e o ambiente que 

o circunda.  

 À medida que os atores intervenientes no processo de criação do 

conhecimento e no mundo do trabalho são mapeados, evidenciam-se suas agências, 

ou seja, o papel desenvolvido individualmente por tais atores nessa rede de 

relacionamentos. Um dos atores não humanos que possui agência é o ba, ambiente 

que deve estar hígido, dentro do conceito de Ergonomia, para uma efetiva criação do 

conhecimento (CALLON, 1986; CAÑAS 2002; CAÑAS; WAERNS, 2001; DELGADO, 

2011; LATOUR, 2001; 2011; NONAKA, 1991; 1994; NONAKA; KONNO, 1998; 

NONAKA; TAKEUCHI 2008). Desse modo, é possível aprimorar o entendimento de 

atores humanos e não-humanos entre a Gestão do Conhecimento e a Ergonomia 

Cognitiva no que tange aos ambientes de criação e de reúso do conhecimento. Assim, 

infere-se, este estudo pode contribuir para a aproximação teórica da Gestão do 

Conhecimento com a Ergonomia, sobretudo Cognitiva.  

 A partir da revisão de literatura feita inicialmente com levantamento 

bibliométrico, percebeu-se igualmente a oportunidade de aprofundamentos, pois após 

este levantamento, verificou-se que as publicações tratam separadamente dessas 

áreas do conhecimento, não ocorrendo de modo explícito a aproximação temática, 

evidenciando a existência de lacunas na temática abordada (TREVISAN; STRAUHS, 

2020). 

 O levantamento bibliométrico iniciou-se a partir da definição das palavras-

chave que retratam os dois temas fundantes – a criação do conhecimento e a 

Ergonomia Cognitiva, e será aprofundado no capítulo específico de Metodologia da 

Pesquisa. Tal levantamento ocorreu no período de 18/07/2019 até 31/07/2020 

utilizando recursos de precisão, sobretudo o uso das expressões entre aspas. O 

resultado amplo está apresentado na Tabela 2 e será detalhado no Capítulo 5 de 

Metodologia da Pesquisa. 

 As palavras-chave, buscadas de forma isolada e combinada em português e 

inglês, e considerando seus descritores foram: (A) Ergonomia Cognitiva; Cognitive 

Ergonomics; (B) Gestão do Conhecimento; Knowledge management; (C) Contexto 
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Capacitante; Enabling context; (D) Criação do conhecimento; knowledge creation; (E) 

Reúso do conhecimento; Reuse of knowledge. Na Tabela 3 optou-se pela 

apresentação da busca combinada, no entanto, no Capítulo 5 as buscas isoladas 

também são demonstradas. 

 

Tabela 3 – Levantamento Bibliométrico 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 
Nota explicativa – A (Ergonomia Cognitiva, B (Gestão do Conhecimento), C (contexto 
capacitante), D (criação do conhecimento, E (reúso do conhecimento). 

 
 Percebe-se que o principal enfoque dado pela combinação das palavras-chave 

não retornou, nas bases pesquisadas, nenhum resultado, a despeito da existência de 

resultados nas demais combinações, bem como nas pesquisas individuais. Uma das 

justificativas teóricas do atual estudo reside, portanto, como consequência desse 

levantamento bibliométrico, que é a percepção do baixo volume de material publicado 

que efetivamente interligue todos os descritores selecionados nesse estudo em um 

único objeto de pesquisa.  

 Ou seja, muito se fala sobre a importância da Gestão do Conhecimento e de 

modo semelhante da Ergonomia Cognitiva, porém, pouco se encontra na literatura 

acadêmica a discussão envolvendo os dois temas. Nesse sentido, há igual dificuldade 

em se encontrar material bibliográfico que relacione os temas de Gestão do 

Conhecimento com a Ergonomia, sendo tais disciplinas geralmente relatadas de forma 

dissociada, ainda que com algumas características de aproximação conceituais. Essa 

lacuna favorece e justifica a atual pesquisa, pois aponta para a originalidade deste 

estudo que pode contribuir para a relação entre ambientes ergonômicos e a Gestão 

do Conhecimento evidenciada e tratada, por exemplo, em Trevisan e Strauhs (2020). 

 Outra justificativa prática é a relação do pesquisador com os dois ramos de 

pesquisa (Ergonomia Cognitiva e Gestão do Conhecimento) cuja união inédita pode, 

Descritores WOS Scopus Scielo Oasis Total 

A+B 0 3 0 0 3 
A+C 0 0 0 0 0 
A+D 0 0 0 0 0 
A+E 0 0 0 0 0 
B+C 2 3 1 14 20 
B+D 325 630 34 142 1131 
B+E 14 27 0 5 46 
C+D 2 2 0 7 11 
C+E 0 0 0 0 0 
D+E 2 2 0 0 4 
A+B+C+D+E 0 0 0 0 0 
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caso seja aprofundada, gerar impactos sociais e econômicos, além de sustentáveis, 

a empresas e indústrias. Essa aproximação temática é tema relevante à comunidade 

acadêmica em um ambiente interdisciplinar como o Programa de Pós-Graduação em 

Tecnologia e Sociedade – PPGTE. Nesse sentido, há conjuntamente o interesse 

profissional relacionados com a linha de pesquisa e com o Programa.  

 De outra parte, este estudo se apresenta em sintonia com o Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE) da UTFPR por mais de uma 

característica, a saber: o caráter interdisciplinar, o tecnológico e o social. Quanto ao 

atributo interdisciplinar, a Ergonomia Cognitiva e a Gestão do Conhecimento são 

áreas eminentemente interdisciplinares, porque a Ergonomia, que tratava inicialmente 

dos problemas de trabalho, avançou seu espectro de alcance a ponto de incluir, em 

sua atual abrangência, questões como a tomada de decisão e a carga mental de 

trabalho. Semelhantemente, a Gestão do Conhecimento é entendida como de caráter 

múltiplo, incluindo o cunho filosófico e prático nos ambientes onde se desenvolve.  

 Em relação ao caráter tecnológico e social, o atual estudo pode auxiliar na 

maneira de projetar, desenvolver, implementar e gerenciar tecnologias, minimizando 

problemas sociais, como, por exemplo, a diminuição da carga mental, a minimização 

de retrabalho e o aprimoramento do ba. Além disso, pode atuar, mesmo que de forma 

coadjuvante, no desenvolvimento sustentável e na dinâmica social, tendo em vista 

que, segundo Thomas (2008), as tecnologias desempenham um papel central nos 

processos de mudança social. Alinhados a essa temática, encontram-se outros 

autores estudados pela linha Tecnologia e Desenvolvimento (TD) do PPGTE da 

UTFPR, como, por exemplo, Latour (1987, 2001, 2011), Callon (1986) e Law (1992) 

que tratam do mapeamento dos atores, humanos e não-humanos, os quais possuem 

agência na rede estudada, ou seja, aqueles que podem efetivamente transformar o 

processo social, mudando, inclusive, a tradução4 de alguns elementos no sentido 

mencionado por Latour (2012), Law (1992) e Callon (1986). O conceito de agência é 

explicitado por Latour (2012) quando cita que uma lombada na estrada obriga o 

motorista a diminuir a velocidade de seu veículo e, portanto, a agência do artefato se 

 
4 De acordo com Latour (2011, p. 183), há relevância no entendimento da tradução, inclusive, sendo 

utilizado o termo “translação”, pois este vocábulo possui “além de seu significado linguístico de 
tradução (transposição de uma língua para outra), também tem um significado geométrico 
(transposição de um lugar para outro). Transladar interesses significa, ao mesmo tempo, oferecer 
novas interpretações desses interesses e canalizar pessoas para direções diferentes”. 
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assemelha a de um oficial de trânsito: a lombada assume papel como ator não-

humano na rede estudada. 

 Nesse mesmo sentido, o atual estudo poderá apresentar, de modo semelhante, 

impactos sociais a partir do momento em que estuda uma temática que se aplica no 

cotidiano dos trabalhadores. Assim, a Ergonomia se relaciona tanto à tecnologia 

quanto à sociedade, pois as empresas buscam se adequar às normas enquanto os 

trabalhadores dessa área do conhecimento buscam novas tecnologias para o 

aperfeiçoamento do ambiente laboral. Além disso, o uso dessas tecnologias e os 

aprimoramentos desses ambientes impactam diretamente sobre os trabalhadores e 

na qualidade de seus serviços, o que inclui a esfera social, conforme temática 

estudada a partir dos autores da linha supra citados, como Latour (1987, 2001, 2011), 

Callon (1986) e Law (1992). 

 A atual pesquisa encontra-se alinhada ao Grupo de Pesquisa Território: Redes, 

Políticas, Tecnologia e Desenvolvimento (TRPTD), cujo foco é estudar as redes, a 

tecnologia e o desenvolvimento com base na literatura proposta, como por exemplo, 

Latour (2001, 2011), Callon (1986), Law (1992) e Albagli (2004), que se ligam à linha 

de Tecnologia e Desenvolvimento (TD) da UTFPR e a trabalhos como o de Müller 

(2018), Gomes (2018) e Strauhs (2003). Essa ligação se dá a partir do fato em que a 

atual pesquisa estuda a rede de atores humanos e não-humanos nas relações entre 

ambientes de Ergonomia Cognitiva e de criação e de reúso do conhecimento, 

conforme a temática da Gestão do Conhecimento. A atual pesquisa pode auxiliar, 

ainda que de forma inicial, com contribuições sobre o processo de construção do 

conhecimento em ambientes com características da Ergonomia Cognitiva, com 

possíveis impactos nos territórios estudados, bem como sob os aspectos da 

sustentabilidade que são motes do anteriormente citado Grupo de Pesquisa.  

 Além disso, ainda há relação direta com princípios de sustentabilidade, outro 

viés de estudos do Grupo de Pesquisa, pois a busca pelo entendimento do reúso do 

conhecimento se relaciona com o retrabalho e pode orientar novas condutas. Outro 

ponto a ser mencionado é que a união da Gestão do Conhecimento com a Ergonomia 

se dá pelo ambiente a partir do ba, que explica a territorialidade e acaba tornando a 

empresa sustentável – gerando impacto sobre a empresa, pessoas e, portanto, no 

território. Portanto, há uma preocupação por parte do atual estudo com a temática da 

territorialidade e da sustentabilidade, conforme Albagli (2004) que, ao tratar desses 
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objetos, estabelece diferenças substanciais entre espaço e território, sendo que o 

espaço retrata uma grande subjetividade conceitual, ao passo que o território é o lugar 

ocupado pelo ator, cujas características são precisas e demarcadas pelas relações de 

autoridade em seus vários aspectos. Essa autora ainda salienta que cada território é 

consequência do trabalho e das ações de um ou mais atores cujas consequências 

são a interferência nesse ambiente estipulado. 

 Desse modo, Albagli (2004) expõe essa temática, evidenciando, novamente, o 

alinhamento do atual estudo que segue esse embasamento conceitual com o PPGTE, 

bem como com a linha Tecnologia e Desenvolvimento, além do Grupo de Pesquisa 

Território: Redes, Políticas, Tecnologia e Desenvolvimento (TRPTD). 

 Também existe aderência com o trabalho desenvolvido pela orientação desse 

estudo evidenciado pelas pesquisas na Gestão do Conhecimento com escopo na 

criação/reúso do conhecimento em ambientes propícios a tais desenvolvimentos, 

vinculados à Territorialidade. Como um de seus elementos recorrentes, há estudos 

como o de Gomes (2018), Murasse (2018), Müller (2018) e Strauhs (2003) que 

pesquisaram também os impactos sociais das tecnologias desenvolvidas em diversas 

esferas territoriais. 

1.6 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 A abordagem epistemológica de construção do atual estudo é, conforme 

Moreira e Caleffe (2008), entendida como interpretativa. Esse viés de pesquisa tem 

como propósito “descrever e interpretar o fenômeno do mundo em uma tentativa de 

compartilhar significados com outros” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 61). De acordo 

com esses autores, é possível caracterizar o atual estudo como qualitativo, pois não 

se trata de uma análise estatística de termos ou palavras, mas principalmente busca-

se explicar fenômenos, entendendo cada uma de suas partes e aprofundando o 

entendimento de suas qualidades.  

 Conforme Moreira e Caleffe (2008), o pesquisador assume papel fundamental 

no processo de descrição da pesquisa sendo o principal determinante na observação, 

na interpretação e na articulação de ideias em relação ao objeto estudado. Esses 

autores ainda argumentam que o pesquisador é o principal instrumento de coleta de 

dados, inclusive para encontrar as ferramentas e as técnicas para auxiliá-lo na 



31 

 

 
   

pesquisa.  

 Nesta pesquisa foi estudado o ambiente de criação e de reúso do 

conhecimento e da Ergonomia Cognitiva voltado a buscar e a identificar 

características que posteriormente possam ser utilizadas em propostas de modelos 

teóricos e/ou práticos e, portanto, alinhando-se à pesquisa interpretativa citada por 

Moreira e Caleffe (2008). 

 Quanto ao delineamento metodológico, o estudo teve caráter bibliográfico, por 

pesquisar e estudar documentos publicados em bases de dados científicas a respeito 

das empresas industriais brasileiras com ações formais em Gestão do Conhecimento 

a partir do modelo SECI e que observem a Ergonomia nesses ambientes, a partir de 

achados bibliográficos sobre tais marcos teóricos. Ou seja, “a pesquisa é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (GIL, 2002, p. 44). A pesquisa teve caráter descritivo-explicativo, tendo em 

vista que irá mapear, descrever e analisar a temática de ambientes ergonômicos e da 

Gestão do Conhecimento, com o intuito de expor uma percepção mais abrangente 

desses elementos constitutivos. 

 Quanto aos procedimentos e técnicas, este estudo apresenta uma abordagem 

descritiva mista, pois analisou qualitativamente e quantitativamente os artigos 

selecionados em bases de dados e portais como Web of Science, Scopus, Scielo e 

Oasis, com leitura dos trabalhos de forma integral. A descrição mais pormenorizada 

dos procedimentos metodológicos encontra-se no capítulo específico de metodologia 

utilizada para este estudo que é o Capítulo 5. 

1.7 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 O embasamento teórico do atual estudo está na literatura proposta por Nonaka 

(1991, 1998, 2008), Nonaka e Takeuchi (2008), Nonaka e Konno (1998), Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001) para a Gestão do Conhecimento, sob o enfoque da criação e 

do reúso do conhecimento.  

 Nonaka (1991) relata que na espiral do conhecimento o processo se inicia 

sempre com o indivíduo. Assim, esse autor ainda ressalta que o saber individual é 

convertido em conhecimento organizacional para a empresa onde tal processo ocorre. 

Esse conceito foi aprimorado e proposto por Nonaka (1991) a partir do Modelo SECI: 
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socialização, externalização, combinação e internalização. 

 O conhecimento tácito é mais bem compreendido em ambientes de criação do 

conhecimento e, por esse motivo, Nonaka e Konno (1998) abordam a diferença da 

natureza tanto da informação quanto do conhecimento, além de enfatizar a distinção 

do conhecimento “tácito” do “explícito”, ambos relatados como importantes pelos 

autores.  

 Latour (2011) também aborda esse tipo de conhecimento quando menciona 

que caso sobre um determinado conceito permanecerem atuando "modalidades 

positivas", esta máxima se tornará suficientemente tão conhecida que não seria mais 

necessário demonstrá-la. "A descoberta original transformar-se-á em conhecimento 

tácito” (LATOUR, 2011). 

 Para a Ergonomia, o embasamento teórico se fundamenta em diversos 

autores, tais como Wisner (1987), Cañas (2001, 2002), Kroemer e Grandjean (2005), 

Delgado (2011), dentre outros colaboradores para a construção teórica deste estudo. 

 Levando em consideração o conceito de ba (NONAKA; KONNO, 1998) como 

sendo um espaço compartilhado que serve de base para a criação de conhecimento, 

além de ser a localidade de ocorrência do modelo SECI proposto por Nonaka (1994), 

este ambiente se configura como possível objeto de estudo da Ergonomia. Apesar de 

o conceito de Ergonomia utilizado no atual estudo ser dado por Wisner (1987), a título 

de aproximação com o ambiente, cabe mencionar outro conceito de Ergonomia, citado 

por Bitencourt (2017) como sendo “o estudo do relacionamento entre o homem e seu 

trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conceitos de 

anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse 

relacionamento”, sendo essencial o estudo e entendimento de tal ambiente, além da 

interação cognitiva com os processos circundantes.  

 Sobre a Ergonomia, ainda é necessário que seja citada a referência de Kroemer 

e Grandjean (2005) por estes aproximarem conceitos ergonômicos de ações práticas, 

bem como suas repercussões à interface entre ser humano e ambiente, cujo mote é 

relevante a este estudo. Cañas (2002) propugna que não há uma independência total 

entre os tipos de Ergonomia, porém, para a presente pesquisa o foco será na 

Ergonomia Cognitiva. 

 Quanto às abordagens metodológicas, estas apresentam embasamento 

teórico em Bardin (2016) para a análise de conteúdo; Gil (2002), Moreira e Caleffe 
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(2008), Marconi e Lakatos (2010) para a classificação, a descrição, as etapas de 

planejamento e o delineamento metodológico. 

1.8 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Esta dissertação está dividida em sete capítulos. Inicialmente há o capítulo de 

Introdução, com a apresentação do tema, da delimitação da pesquisa, dos 

pressupostos, do objetivo geral, dos objetivos específicos, da justificativa, dos 

procedimentos metodológicos e da estrutura da pesquisa. 

 Nos capítulos 2 e 3 encontram-se a revisão de literatura do marco teórico da 

dissertação, sendo o capítulo 2 focado na Ergonomia Cognitiva relatada sobretudo 

por Cañas (2001) e o capítulo 3 para descrever a Gestão do Conhecimento e o Modelo 

SECI proposto especialmente por Nonaka (1991). O capítulo 4 contém o Alinhamento 

Conceitual, relacionando o objeto de pesquisa com o referencial teórico dos autores 

citados. O quinto Capítulo trata da Metodologia da Pesquisa, enquanto o sexto 

Capítulo traz a coleta e a análise dos dados. Por fim, o sétimo Capítulo compreende 

as Considerações Finais com sugestões para trabalhos futuros. 
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2 ERGONOMIA 

 Neste Capítulo serão abordados os conceitos de Ergonomia que se relacionam 

com o tema geral dessa pesquisa. Será exposto um breve histórico da Ergonomia e, 

posteriormente, serão tratados os tipos desta, principalmente a Ergonomia Cognitiva 

que tem relação direta com esse estudo. 

2.1 HISTÓRICO – DA ERGONOMIA CLÁSSICA À COGNITIVA 

 Nessa seção são apresentados fatos iniciais históricos da Ergonomia que 

apontam para uma evolução conceitual dessa área do conhecimento. Serão expostos 

os elementos do século XX que denotam essa evolução histórica conceitual e as 

tendências da Ergonomia para o século XXI. A seção termina com um quadro sintético 

da evolução conceitual da Ergonomia. 

2.1.1 Ergonomia e seus Marcos Teóricos 

 Iniciando pela etimologia da palavra Ergonomia, Rocha e Akkari (2018) citam 

que esse termo tem origem grega, sendo que ergon significa “trabalho” enquanto 

nomos, “regras”. Levando-se em consideração essa relação entre trabalho e suas 

regras, o histórico da Ergonomia abrange um período que remonta ao período do 

Renascimento (DELGADO; LÓPEZ, 2015). Esses autores citam que, nessa época, 

Leonardo Da Vinci e Alberto Durero lançam os fundamentos da Antropometria e da 

Biomecânica, que são elementos essenciais aos estudos da Ergonomia. 

 Sob esse aspecto de elementos essenciais, Bitencourt (2017, p. 16) menciona 

a contribuição do grego Euclides no século II a.C com a “proporção áurea” das 

dimensões antropométricas, nos escritos em Arquitetura. Posteriormente, segundo 

Delgado e López (2015), o médico Juan Huarte de San Juan, em 1575, registrou as 

habilidades individuais de trabalhadores e as relacionou com os tipos de atividades 

laborais executadas.  

 Os estudos relacionados às doenças, por consequência do trabalho, ocorrem 

desde que Bernadino Ramazzini publicou seu livro As Doenças dos Trabalhadores no 

ano de 1.700 (LÁUAR et al., 2010). A título ilustrativo, Ramazzini (1999) relata a 

doença dos escribas que realizavam registros de modo manuscrito e, após excessos, 
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desenvolviam lesões por esforços repetitivos, o que impactava na interface entre o ser 

humano e seu trabalho.  

 Delgado e López (2015) expõem que, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, 

diversos pesquisadores franceses contribuíram para o desenvolvimento da Ergonomia 

Física, tendo como exemplos os nomes de Antoine Lavoiser, cuja contribuição está 

atrelada à avaliação do custo do trabalho muscular; Charles-Augustin que buscou 

estabelecer qual é a carga de trabalho ideal para as pessoas e Auguste Chauveau e 

Étienne-Jules Marey com o trabalho concebido a partir de estudos a respeito da 

medição do gasto energético para a realização de atividades laborais. 

 De acordo com Ferreira (2016), era cotidiano na história o trabalho com maior 

exigência física. Essa autora relata que, com a Revolução Industrial, tais atividades 

diminuíram tanto em quantidade quanto em intensidade. Esse cenário fez com que 

houvesse maior interesse no desenvolvimento de pesquisas ergonômicas.  

 França et al. (2019, p. 205) mencionam que a palavra Ergonomia foi 

originalmente citada por Jastrzebowski em 1857 no seu artigo intitulado Ensaios de 

Ergonomia ou ciência do trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a 

natureza. Jastrzebowski (1857) apud Vidal (online, p.7-8) retrata a Ergonomia como 

sendo: “uma ciência do trabalho [que] requer que entendamos a atividade humana em 

termos de esforço, pensamento, relacionamento e dedicação”.  

 Para Iida e Wierzzbicki (1978), os estudos a respeito da interface entre o ser 

humano e a máquina tiveram início nas pesquisas vinculadas à fisiologia do sistema 

muscular. Esses autores salientam que os estudos a respeito do trabalho na indústria 

tiveram origens com engenheiros e que, posteriormente, foram auxiliados por 

psicólogos, sendo que a racionalização do trabalho foi estudada seminalmente pelo 

norte-americano Frederick Winslow Taylor a partir de 1881.  

 Delgado e López (2015), enfatizando a colaboração de Taylor, mencionam que 

esta se deu por causa das mudanças tanto na produção quanto na organização do 

trabalho, tornando, assim, necessária a adaptação da interface das máquinas em 

relação às atribuições humanas. Essa sequência histórica continuou seu 

aprimoramento na virada do século XIX para o XX, cuja explanação será feita na 

próxima seção. 
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2.1.2 Ergonomia no Século XX – evolução e conceitos 

 De acordo com Bitencourt (2017), o pesquisador alemão Max Ruber criou, em 

1913, um centro de estudos destinados aos conhecimentos em fisiologia do trabalho. 

Isso ocorreu dentro do Instituto Rei Guilherme e, posteriormente, avançou para o atual 

Instituto Max Planck de Fisiologia do Trabalho, em Dortmund, Alemanha. Tal Instituto 

é responsável por diversas pesquisas quanto ao gasto de energia dos trabalhadores, 

desenvolvendo tanto metodologias quanto instrumentos de medidas, o que cooperou 

para o aprimoramento da Ergonomia (BITENCOURT, 2017). 

 Segundo Iida e Wierzzbicki (1978), o engenheiro americano Frank B. Gilberth 

e sua esposa Lilian Gilberth colaboraram para o desenvolvimento da Ergonomia após 

iniciar uma série de estudos a respeito do movimento com a utilização de fotografias 

para investigar como os operários trabalhavam. Esses autores citam que as 

aplicações práticas desses trabalhos se deram com maior proporção após a década 

de 1930. 

 Delgado e López (2015) mencionam que, nos Estados Unidos, a origem da 

Ergonomia está associada ao início da Primeira Guerra Mundial. Esses autores 

apontam, como motivo, o desenvolvimento de projetos de novas máquinas, como, por 

exemplo, o avião e o tanque de guerra. Assim, houve a necessidade de estudar as 

características físicas e psicológicas dos usuários dessas novas máquinas. 

 Bitencourt (2017) aponta para o surgimento do Laboratório de Fadiga da 

Universidade de Harvard, em 1927, onde foram realizados estudos sobre fadiga 

muscular, aptidão física, aspectos psicológicos e sociológicos dos efeitos do estresse 

sobre o comportamento humano, vinculando tais consequências a alguns impasses 

no trabalho, por exemplo, a relação entre fadiga e acidentes de trabalho, bem como o 

estresse e a carga mental de trabalho, cujo conceito será pormenorizado 

posteriormente no texto.  

 De acordo com Delgado e Lopez (2015), a Segunda Guerra Mundial foi decisiva 

para o desenvolvimento dos estudos ergonômicos. Esses autores citam que a nova 

perspectiva para esse período era a adequação dos artefatos ao ser humano, 

levando-se em consideração suas características e não mais o contrário. 

 Apesar do termo Ergonomia já ter sido utilizado pelo polonês Jastrzebowski em 

1857, essa área do conhecimento teve início oficial em 12 de julho de 1949 em 

Londres, quando do lançamento da obra Homens e Máquinas de Kenneth Frank 
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Hywel Murrell que formalizou a existência desse ramo interdisciplinar de estudos 

(BITENCOURT, 2017). 

 De acordo com Láuar et al. (2010), tanto a Inglaterra quanto a França se 

destacam na participação da construção e da consolidação dos conceitos 

ergonômicos. Esses autores reforçam que na Inglaterra, Kenneth Frank Hywel Murrell 

assumiu protagonismo a partir da Ergonomics Research Society e, na França, em 

consequência da Societé d’Ergonomie de Langue Française. De acordo com a 

Ergonomics Research Society (1949) apud Bitencourt (2017, p. 2) o conceito de 

Ergonomia é: 

[...] o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento 
e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, 
fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse 
relacionamento. 
 

 Bitencourt (2017) também relata que os países europeus passaram a empregar 

o termo Ergonomia e fundaram a Associação Internacional de Ergonomia, realizando 

em 1961 no seu primeiro congresso, que ocorreu em Estocolmo, Suécia.  

 Outro nome relevante no cenário histórico é o do médico e psicólogo Alain 

Wisner, criador do primeiro laboratório industrial francês de ergonomia na Régie 

Renault e que, desde 1966, dirigiu o Laboratório de Ergonomia e Neurofisiologia do 

Trabalho (LÁUAR et al., 2010). Wisner já percebia e estudava o componente cognitivo 

do trabalho, como quando cita que “o sofrimento no trabalho é evidente quando se 

trata de uma sobrecarga física ou mental” (WISNER, 1987, p. 40).  

 Esse autor ainda faz menção à sobrecarga cognitiva e ao sofrimento psíquico 

em trabalhos com carga cognitiva predominante, cuja principal causa para o 

crescimento numérico foi apontada como a informatização (WISNER, 1987, p. 173). 

Assim, Wisner (1987, p. 12) propõe seu conceito de Ergonomia como  

 
[...] o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 
necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que 
possam ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e eficácia. 
 

 Conforme Silva (2016), ocorreu um importante movimento na década de 1970, 

cujo nome popular recebido foi Toyotismo, com início nos ambientes fabris 

automobilísticos da Toyota, no Japão. Esse autor menciona que, tal modelo de 
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produção, teve começo após a Segunda Guerra Mundial, cujo contexto do Japão se 

apresentou ideal para o seu desenvolvimento. Silva (2016) afirma que a importância 

do Toyotismo para a Ergonomia repousa no fato de que há aumento da concorrência 

entre os trabalhadores, sacrificando, assim, a saúde5 dos mesmos. Nesse ponto, é 

possível observar a ligação da Ergonomia com a criação do conhecimento a partir do 

momento em que, esse modelo de produção industrial, apresenta íntima relação com 

o ambiente, descrito como propulsor da criação e do reúso do conhecimento, sendo 

preconizado, por exemplo, por Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi (2008). 

 Bitencourt (2017, p. 2) cita que nesse cenário de desenvolvimento industrial, 

Etienne Grandjean, professor de Filosofia da Higiene e do Trabalho na Universidade 

de Zurique, edificou seu conceito de Ergonomia em 1999 como sendo: “o estudo da 

adaptação do trabalho ao homem”.  

 A International Standard Organization – ISO (2000, p. 2, tradução nossa) 

conceituou, nessa época, a Ergonomia como produto da integração do  

 

[...] conhecimento das ciências humanas para combinar trabalhos, sistemas, 
produtos e ambientes às habilidades físicas e mentais e à limitação das 
pessoas. Ao fazê-lo, busca proteger a segurança, a saúde e o bem-estar, 
otimizando a eficiência e o desempenho.6 
 

 Em decorrência destas variações de entendimento e de percepção, de acordo 

com Wilson (2000, p. 560), pode-se entender a Ergonomia como: 

[...] o entendimento teórico e fundamental do comportamento e desempenho 
humanos em sistemas sociotécnicos que interagem com propósito, e a 
aplicação desse entendimento ao design de interações no contexto de 
cenários reais. 
 

 Ainda no ano 2000, outra associação internacional de Ergonomia, a 

International Ergonomics Association IEA (2000, online), elaborou seu conceito de 

Ergonomia, atualizado em 2019, sob o viés dos fatores humanos, de forma a ampliar 

seu entendimento, como sendo 

 
5 A constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma: “Saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade” 
(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS, 2016, online). 

6 […] knowledge from the human sciences to match jobs, systems, products and environments to the 
physical and mental abilities and limitations of people. In doing so it seeks to safeguard safety, health 
and well-being whilst optimizing efficiency and performance. (ISO, 2000, p. 2). 
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[...] a disciplina científica preocupada com o entendimento das interações 
entre seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que 
aplica princípios teóricos, dados e métodos ao design, a fim de otimizar o 
bem-estar humano e o desempenho geral do sistema.  

 Essa sequência histórica da evolução dos conceitos da Ergonomia aponta para 

as preocupações relacionadas às principais características do crescente trabalho 

cognitivo, ou seja, para a tomada de decisão, a consideração da carga mental de 

trabalho, a fadiga e o estresse cujas consequências podem ser observadas sobre a 

saúde dos indivíduos. Portanto, tal área do conhecimento tem sido direcionada aos 

aspectos da cognição humana, isto é, a sequência histórica da evolução conceitual 

da Ergonomia demonstra a tendência rumo à Ergonomia Cognitiva. 

 Uma forma de conceituar a Ergonomia Cognitiva e elencar alguns elementos 

importantes nas relações estudadas com os indivíduos é, segundo Cañas (2002, 

online), o estudo dos 

 

[...] aspectos cognitivos da interação entre as pessoas, o sistema de trabalho 
e os artefatos que encontramos nele, a fim de projetá-los para que a interação 
seja eficaz. Processos cognitivos, como percepção, aprendizado ou 
resolução de problemas, desempenham um papel importante na interação e 
devem ser considerados para explicar tarefas cognitivas, como busca e 
interpretação de informações, tomada de decisão e resolução de problemas 
etc. 

 Cañas e Waerns (2001, p. 2, tradução nossa) ainda trazem o conceito de 

Ergonomia de modo objetivo, que pode ser entendido como o conceito de EC utilizado 

nesse estudo, aceitando 

[...] a Ergonomia Cognitiva como a disciplina científica que estuda os 
aspectos comportamentais e cognitivos da relação entre o homem e os 
elementos físicos e sociais do ambiente de trabalho, e mais especificamente 
quando essa relação está intermediada pelo uso de máquinas ou artefatos.7 
  

 Apresentou-se, então, a evolução de alguns conceitos de Ergonomia, bem 

como as colaborações a essa disciplina em um intervalo de aproximadamente 500 

anos, conforme tratados nesse estudo, evolução esta sintetizada no Quadro 1. 

 

 
7 [...] la ergonomía cognitiva como la disciplina científica que estudia los aspectos conductuales y 

cognitivos de la relación entre el hombre y los elementos físicos y sociales del lugar de trabajo, y más 
concretamente cuando esta relación está mediada por el uso de máquinas o artefactos. (CAÑAS; 
WAERNS, 2001, p. 2). 
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Quadro 1 – Síntese de alguns dos conceitos de Ergonomia. 

Data Citação/Contribuição Autor 

1452-1519/ 
1471-1528 

Estudos em Antropometria e Biomecânica Leonardo Da Vinci/ 
Alberto Durero 

1529-1588 Pesquisas sobre habilidades individuais dos 
trabalhadores 

Juan Huarte de San 
Juan  

1700 Publicação da obra As doenças dos trabalhadores Bernardino Ramazzini 

Séc. XVIII Custo do trabalho muscular Antoine Lavoiser 

1857 "A Ergonomia como uma ciência do trabalho requer 
que entendamos a atividade humana em termos de 
esforço, pensamento, relacionamento e dedicação” 

Jastrzebowski 

1881 Estudos sobre a racionalização do trabalho Frederick Winslow 
Taylor 

1913 Criação do Instituto Rei Guilherme Max Ruber 

1949 Formalização da existência da disciplina 
interdisciplinar 

Kenneth Frank Hywel 
Murrell 

1949 Criação da Ergonomics Research Society Diversos 
colaboradores 

1966 Primeiro laboratório industrial de ergonomia francês Alain Wisner 

1999 “o estudo da adaptação do trabalho ao homem” Etienne Grandjean 

2000 A ergonomia produz e integra conhecimento das 
ciências humanas para combinar trabalhos, sistemas, 
produtos e ambientes às habilidades físicas e 
mentais e à limitação das pessoas. Ao fazê-lo, busca 
proteger a segurança, a saúde e o bem-estar, 
otimizando a eficiência e o desempenho 

ISO 

2000 [...] ergonomia é o entendimento teórico e 
fundamental do comportamento e desempenho 
humanos em sistemas sociotécnicos que interagem 
com propósito, e a aplicação desse entendimento ao 
design de interações no contexto de cenários reais 

John R. Wilson 

2000 Ergonomia (ou fatores humanos) é a disciplina 
científica preocupada com o entendimento das 
interações entre seres humanos e outros elementos 
de um sistema, e a profissão que aplica princípios 
teóricos, dados e métodos ao design, a fim de 
otimizar o bem-estar e o desempenho geral 

IEA 

Fonte: Autoria própria adaptada dos autores referenciados na terceira coluna (2020). 

  
 Registrada a transição histórica da Ergonomia no século XX, que se encaminha 

para novos enfoques, na próxima seção trata-se das tendências da Ergonomia para o 

século XXI, especialmente a Ergonomia Cognitiva. 

2.1.3 Ergonomia e Tendências Para o Século XXI 

 De acordo com o exposto na seção anterior, evidencia-se a gradual e crescente 
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relevância da Ergonomia Cognitiva dentre os conceitos e as práticas da Ergonomia 

nos cenários apresentados. É sob esse prisma que a atual seção foi construída, 

relevando-se as tendências da área em questão.  

 Notadamente, o aumento da discussão da Ergonomia Cognitiva (EC) em 

relação à Ergonomia clássica, tem íntima correspondência com o aprimoramento das 

tecnologias no trabalho (COUTO; COUTO, 2020). Atualmente, fala-se sobre EC e a 

noção de indústria 4.0, sendo possível encontrar bibliografia disponível sobre 

pesquisas que aglutinam essas temáticas, como por exemplo, Gasová, Gaso e 

Stefánik (2017), Vasanthapriyan et al. (2017) ou Couto e Couto (2020), inclusive com 

elementos que compõem a Gestão do Conhecimento, cujo exemplo pode ser 

encontrado em Silva, Kovaleski e Pagani (2019). 

 Silva, Kovaleski e Pagani (2019) apresentam o cenário da indústria 4.0 tendo 

como características os processos inteligentes integrados, a adaptabilidade e a 

eficiência nos recursos produtivos. Esses autores também salientam outros atributos 

como a automação integrada e a digitalização de processos, que, atualmente, 

correspondem à interface estudada pela EC a partir do momento em que o usuário 

precisa interagir com tais tecnologias e tomar decisões. Cañas (2002) já vislumbrava 

essa temática ao citar que o processo de tomada de decisão é essencial para a EC. 

Outro exemplo da relação das interfaces humanas com a tecnologia, e que interferem 

inclusive nas práticas da GC, são ilustrados por Vasanthapriyan et al. (2017) com base 

no fato de que o conhecimento construído também ajuda no suporte de processos de 

tomada de decisão, um dos objetos de estudo da EC. 

 Corroborando essa temática, Gasová, Gaso e Stefánik (2017) fazem menção 

ao desenvolvimento da Ergonomia, no sentido de esta estar atrelada à evolução 

industrial e ao cenário da indústria 4.0, sendo que 
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a ergonomia moderna está evoluindo muito dinamicamente. A direção leva à 
frente no sentido de atender às necessidades reais que surgem na indústria. 
Uma dessas necessidades também é a avaliação rápida do local de trabalho, 
do ponto de vista da ergonomia (GASOVÁ; GASO; STEFÁNIK, 2017, p. 220, 
tradução nossa)8. 
 

 Penhaki (2019) também ressalta a importância do ambiente de trabalho no 

cenário da Indústria 4.0, bem como a correlação com as soft skills, que são o conjunto 

de habilidades apresentadas a partir das atitudes individuais e suas compatibilidades 

nas interações interpessoais demonstradas pelos trabalhadores. De acordo com essa 

autora, tais características são estudadas justamente no ambiente de trabalho e, 

assim, existem possíveis alterações nos requisitos da formação profissional para a 

adaptação ao cenário da Indústria 4.0. 

 Silva, Kovaleski e Pagani (2019) ressaltam que os profissionais terão que 

desenvolver habilidades mais focadas nas interações com sistemas, como 

programação de robôs nas linhas de montagem e tomadas de decisão. De acordo 

com Cañas e Waerns (2001), é justamente essa interação cognitiva com os sistemas 

que a Ergonomia Cognitiva tem como tema de estudos e, assim, pode auxiliar no 

aprimoramento dessa interface. 

 A atenção, parte integrante da EC de acordo com Angelo (2017), é um processo 

cognitivo, atrelado à conduta, de concentração seletiva sobre as informações 

recebidas por um indivíduo, cujo ambiente pode gerar estímulos que serão 

selecionados de acordo com interesse e, consequentemente, direcionarão a atenção.  

 Nesse sentido, conforme Williams (2017), o entendimento das características 

do usuário e a adaptação do design da interface entre esses atores são fundamentais 

para o bom desenvolvimento de todo o processo. “O design do sistema alinha as 

necessidades, as prioridades e as limitações de um usuário com a funcionalidade e a 

estrutura de uma interface”9 (WILLIAMS, 2017, p. 351, tradução nossa). 

  

 
8 The modern ergonomics is evolving very dynamically. Direction leads ahead in the meaning of fulfilling 

the actual needs which arise in industry. One of those needs is also quick evaluation of workplace 
from the view of ergonomics. (GASOVÁ; GASO; STEFÁNIK, 2017, p. 220). 

9 System design aligns the needs, priorities, and limitations of a user with the functionality and structure 

of an interface. (WILLIAMS, 2017, p. 351). 
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 A sequência histórica observada, bem como a própria evolução de conceitos 

correlatos (Indústria 4.0, novas competências do trabalhador) aponta para o 

desenvolvimento de alguns tipos de Ergonomia, em especial a EC, os quais são 

relevantes para o entendimento de áreas de abrangência deste estudo. Assim, os 

tipos de Ergonomia serão objeto de explanação na próxima seção. 

2.2 TIPOS DE ERGONOMIA 

 Para Silva (2016), alguns dos tipos de Ergonomia se destacam, como a física, 

a comunicacional, a cognitiva, a industrial, dentre outros. Esse autor ressalta que, para 

o ambiente ocupacional, existem três tipos básicos de Ergonomia: (i) de concepção, 

(ii) de conscientização e de (iii) correção; além de relembrar que, de acordo com a 

Associação Internacional de Ergonomia (IEA), ainda existem três linhas de pesquisa: 

(i) física, (ii) organizacional e (iii) cognitiva, cujos objetos de pesquisa serão 

pormenorizados nas seções subsequentes.  

 Em alinhamento axiológico, Bitencourt (2017) classifica a Ergonomia quanto à 

aplicação: Ergonomia de concepção; Ergonomia de Conscientização e Ergonomia de 

Correção. A Ergonomia Cognitiva pode ser observada nesses tipos aplicados de 

Ergonomia de forma transversal. Independente de classificações, particularmente 

nesse estudo, será estudada a Ergonomia Cognitiva, podendo haver citações de 

alguns aspectos da Ergonomia Física, quando existirem correlações, por exemplo, 

quando o ambiente físico desencadear reações psicológicas, fato esse que 

impossibilita a dissociação completa entre físico, cognitivo e emocional nas questões 

cognitivas do trabalho. Um exemplo de notória atualidade é a pandemia provocada 

pelo novo Coronavírus, com alterações significativas no mundo do trabalho e de suas 

características sistêmicas.  

 Conforme Pinto, Tereso e Abrahão (2018), os aspectos físicos, organizacionais 

e cognitivos do trabalho não são excludentes, sendo que a modificação em um deles 

gera possíveis transformações nas demais esferas. 

 Nas próximas seções serão apresentados os tipos de Ergonomia 

individualmente, sendo: Física, Organizacional e Cognitiva. Ressalta-se que a ênfase, 

no entanto, será dada à Ergonomia Cognitiva por esta ser o mote do atual estudo. 
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2.2.1 Ergonomia Física 

 De acordo com Silva (2016), a Ergonomia Física está atrelada às respostas 

físicas do corpo humanos à carga física exercida sobre os trabalhadores. Isso se dá 

a partir de alguns elementos, como: manuseio de materiais; a interação com o arranjo 

físico do ambiente de trabalho; a repetitividade das tarefas; as vibrações mecânicas 

da estação de trabalho e/ou de ferramentas; a força exigida para a realização das 

tarefas e a postura estática adotada para exercer o trabalho. 

 Kroemer e Grandjean (2005, p. 16) explicam a Ergonomia Física a partir do 

exemplo do entendimento dos impactos físicos da irrigação sanguínea, quando há 

contração muscular sem movimento, sobre o desempenho do trabalhador.  

Durante um esforço estático grande, os vasos sanguíneos são pressionados 
pela pressão interna do tecido muscular, de forma que o sangue não 
consegue mais fluir pelo músculo. [...] No trabalho dinâmico, o músculo 
recebe um grande afluxo de sangue, obtendo, assim, o açúcar de alta energia 
e o oxigênio, enquanto que os resíduos formados são removidos. 
 

 As decorrências desses fatos sobre o funcionamento do organismo humano 

são diversas, sendo que o principal a ser elencado nesse contexto é a dor, que 

também impacta nos processos cognitivos. Conforme Kroemer e Grandjean (2005), 

não é viável manter os músculos contraídos de forma estática por períodos extensos, 

tendo em vista que a dor impõe ao usuário a interrupção das atividades não 

permitindo, também, componentes mentais como a concentração e a memória, dentre 

outros itens preconizados pela EC.  

 Outro fator, que é possível depreender dessa relação com componentes 

cognitivos, é que, segundo Kroemer e Grandjean (2005), a musculatura contraída 

estaticamente não recebe corretamente açúcar e oxigênio provenientes do sangue, 

conforme já citado. Disso decorrem tanto o aumento da carga mental de trabalho 

quanto a diminuição da efetividade cognitiva na realização das tarefas. Além disso, 

“os resíduos não são removidos, ao contrário, acumulam-se e causam a dor aguda da 

fadiga muscular” (KROEMER; GRANDJEAN, 2005, p. 16). 

 Esse trecho evidencia uma parcela dos estudos em Ergonomia Física que gera 

a compreensão de elementos anatômicos e fisiológicos do organismo humano em 

relação ao ambiente e/ou ferramentas de trabalho e as consequências dessa 

interface. Conforme citado, a fadiga e a dor subsequentes atrapalham os processos 
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cognitivos de concentração, de memória e de tomada de decisão, além de gerarem 

aumento na carga mental de trabalho. 

 Segundo Soares et al. (2016), a Ergonomia Física não está limitada aos tópicos 

posturais adotados pelos seres humanos, mas também engloba os conceitos de 

movimentos repetitivos, de trabalho muscular intenso e de layout das estações de 

trabalho. Hyeda e Costa (2017), ao realizarem uma revisão de literatura, puderam 

concluir que as condutas ergonômicas inseridas no ambiente laboral foram 

notadamente importantes quanto aos cuidados com a saúde dos trabalhadores. Esses 

autores ressaltam que isso ocorreu, inclusive, para o controle das doenças crônicas 

não transmissíveis, como os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT), além de minimizar os fatores de risco nas corporações. 

 Pinto, Tereso e Abrahão (2018) mencionam que a Ergonomia Física retoma a 

perspectiva anatômica do ser humano. Esses autores ainda citam, nessa temática, 

que a Ergonomia Física estuda alguns componentes da relação entre o ser humano e 

seu trabalho, como: antropometria, fisiologia, biomecânica e atividade física. A partir 

desses estudos é possível compreender as posturas adotadas no decorrer da jornada 

de trabalho, bem como a forma de manusear os objetos e os possíveis movimentos 

repetitivos, que são causadores de problemas osteomusculares (PINTO; TERESO; 

ABRAHÃO, 2018). 

 Para Bitencourt (2017), do ambiente físico, devem ser estudados alguns itens 

fundamentais para a Ergonomia, como:  

• temperatura;  

• umidade do ar; 

• velocidade do vento;  

• iluminamento;  

• ruídos;  

• vibrações e  

• acelerações. 

  
 A título ilustrativo, Bitencourt e Lemos (2016) relatam que a inadequação da 

luminosidade pode desencadear disfunções na visão do trabalhador, corroborando a 

noção dos efeitos à execução de tarefas pelos indivíduos. Uma das consequências 

dos aspectos físicos para os indivíduos é a fadiga muscular, que, segundo Kroemer e 
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Grandjean (2005), é caracterizada pela diminuição do desempenho desse 

componente após estresse. As repercussões vão além da diminuição da força 

muscular, mas, também, ocorrendo a redução da velocidade dos movimentos. Tais 

fenômenos explicam alguns casos de problemas na coordenação motora e 

consequente aumento de erros com possíveis acidentes que ocorrem após a fadiga 

muscular (KROEMER; GRANDJEAN, 2005). 

 Expostas essas características sintetizadas da Ergonomia Física (EF), cabe 

mencionar que a Ergonomia Organizacional também se relaciona tanto com a EF, 

quanto com a Ergonomia Cognitiva. Dessa forma, alguns detalhes referentes à 

Ergonomia Organizacional, como as atribuições e as funções dentro da organização, 

bem como os sistemas sociotécnicos, serão abordados na próxima seção. 

2.2.2 Ergonomia Organizacional 

 Segundo Silva (2016, p. 27), a Ergonomia Organizacional também é conhecida 

como macroergonomia e está vinculada “com a otimização dos sistemas 

sociotécnicos, incluindo a estrutura organizacional, políticas e processos”. Para esse 

autor, as características mais relevantes são os trabalhos em turnos, os trabalhos em 

equipe, o trabalho a distância, os programas de trabalho, dentre outras. Assim, é 

possível perceber que esse tipo de Ergonomia estuda características como as 

atribuições de trabalhadores e suas funções na execução de tarefas no ambiente 

laboral e dentro da hierarquia das organizações. 

 Conforme Bitencourt (2017), dentro da organização do trabalho é possível citar 

elementos essenciais, como: horários; turnos; treinamento; supervisão; distribuição de 

tarefas e trabalho em grupo. Corroborando essa temática, Pinto, Tereso e Abrahão 

(2018, p. 401) citam como objeto de estudo da Ergonomia Organizacional que a 

mesma 

 

[...] está relacionada à otimização dos sistemas sociotécnicos, inclusive sua 
estrutura organizacional, regras e processos, compreendendo a 
comunicação, a gestão dos coletivos, a concepção do trabalho, a concepção 
dos horários de trabalho, o trabalho em equipe, a concepção participativa, o 
trabalho cooperativo, as novas formas de trabalho, a cultura organizacional, 
as organizações virtuais, o teletrabalho e a gestão pela qualidade. 
 

 Tendo em vista que uma parcela da Ergonomia Organizacional está atrelada 
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aos turnos de trabalho, Kroemer e Grandjean (2005) argumentam que o turno noturno 

pode desencadear um problema fisiológico ao trabalhador. Esses autores mencionam 

que o ser humano, durante a manhã, está na sua fase ergotrópica10, enquanto durante 

a noite passa à fase trofotrópica11. Isso acarreta como consequência que o trabalhador 

noturno não realizará as tarefas na fase de performance, mas no momento do 

relaxamento do seu ciclo diário. Isto é, estará realizando o desempenho laboral no 

momento em que o corpo deveria estar em recuperação energética, o que pode 

aumentar os riscos de lesões por esforços repetitivos (LER), distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) e déficit da capacidade intelectiva 

para as tomadas de decisão, diminuindo a qualidade das ações e aumentando os 

riscos de acidentes de trabalho. 

 Dentro da Ergonomia Organizacional é possível encontrar, na literatura, a 

Ergonomia participativa, que, segundo Naweed et al. (2018), surgiu na década de 

1980 como uma aliada à macroergonomia, tendo como objetivo o desenvolvimento e 

a implementação dos sistemas da empresa pelos usuários finais. Essa abordagem 

demonstrou um aprimoramento no engajamento da equipe, bem como a colaboração 

em ambientes psicossociais de trabalho. 

 
Como um conjunto de ferramentas ou técnicas, a ergonomia participativa é 
projetada para expandir a capacidade das partes interessadas ativas de 
implementar conhecimentos, procedimentos e mudanças. A intenção é 
criar melhorias no ambiente de trabalho em termos de segurança e qualidade, 
além de níveis de produtividade, conforto e moral dos trabalhadores. 
(NAWEED et al., 2018, p.140, grifo nosso). 
 

 Como possíveis melhorias na Ergonomia Organizacional, Pinto, Tereso e 

Abrahão (2018) citam a implantação de revezamentos de atividades e de pausas na 

jornada de trabalho, além do debate acerca do ritmo de trabalho. 

 Salienta-se, também, a implementação do conhecimento, dos procedimentos e 

de mudanças, o que transforma o conceito de Ergonomia e aproxima de um novo tipo, 

que é a Ergonomia Cognitiva.  

 
10 Fase voltada para o desempenho (KROEMER; GRANDJEAN, 2005, p. 2001).  
11 Fase ocupada com a recuperação e reposição de energia (KROEMER; GRANDJEAN, 2005, p. 201). 
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2.2.3 Ergonomia Cognitiva 

 De acordo com Cañas e Waerns (2001), a Ergonomia Cognitiva é o que uma 

pessoa precisa saber para realizar sua tarefa, percebendo estímulos ambientais, 

recebendo informações de outras pessoas e decidindo quais ações são apropriadas, 

além de compartilhar informações para que outras pessoas também possam executar 

suas tarefas. 

 Para Kroemer e Grandjean (2005), certas tarefas laborais exigem maiores 

níveis de atividades mentais. Esses autores enfatizam que a informação recebida pelo 

indivíduo, necessariamente será comparada e/ou combinada com o conhecimento 

prévio adquirido. Desse modo, tais atividades, segundo Kroemer e Grandjean (2005, 

p. 141) podem ser categorizadas como:  

• trabalho cerebral, no sentido estrito;  

• processamento de informação como parte do sistema humano-máquina.  
 
 Segundo Wisner (1994), existem trabalhos com predominância de carga 

cognitiva e que a principal particularidade do conteúdo intelectivo da própria tarefa é 

a tomada de decisão, que será tema da próxima seção. 

2.2.3.1 Ergonomia Cognitiva e tomada de decisão 

 Para Heidrich et al. (2015), a Ergonomia Cognitiva é um agrupamento de 

elementos direcionados aos ajustes entre competências e limitações cognitivas 

relacionadas às tarefas, aos equipamentos e ao ambiente. Conforme Correia e 

Silveira (2009), a Ergonomia Cognitiva aborda a maneira como as pessoas processam 

as informações advindas do trabalho, tais como a absorção, a compreensão, o 

raciocínio, as tomadas de decisão e a capacidade de abstração. Esses autores 

salientam que problemas relacionados à cognição podem desencadear dificuldades 

tanto em abstração quanto no processo de raciocínio, o que se relaciona com a 

criação de conhecimento, tendo em vista que tais elementos fazem parte do processo 

de construção do conhecimento, considerando-se a ótica do modelo de conversão do 

conhecimento, proposto por Nonaka (1994), que ocorre no ambiente de trabalho, e 

que será descrito em capítulo específico, sequencialmente.  

 Delgado e López (2015) mencionam que os ergonomistas que trabalham com 

a esfera cognitiva, atuam na busca por solucionar problemas como a carga mental de 
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trabalho, as habilidades de aprendizado, o estresse/erros humanos, as interações 

entre seres humanos e computadores e as tomadas de decisão. De acordo com esses 

autores, quando duas tarefas intelectivas requerem os mesmos recursos cognitivos 

sua complexidade é muito maior do que trabalhos com um único componente de 

tomada de decisão. Isso explica por que os níveis de carga mental aumentam 

conforme se incrementam maiores números de decisões simultâneas, bem como 

esclarece o aumento das dificuldades no processo de tomada de decisão.  

 Couto e Couto (2020, p. 532) corroboram essa temática ao ressaltar que 

trabalhos cognitivos podem aumentar a carga mental de trabalho, gerando a 

sobrecarga mental, que 

[...] ocorre quando a carga mental se torna de alta densidade, sem poros, ou 
quando, além da habilitação que está sendo demandada na execução da 
tarefa, o trabalhador tem também que se preocupar com algum outro item 
interveniente, fora de seu controle, que pode prejudicar a qualidade do 
trabalho, trazer comprometimento da produtividade ou causar acidente. 
 

 Nesse sentido, em estudo a respeito da intensificação do trabalho para 

montadores automotivos, Pina e Stotz (2015, p. 831) ressaltam que “[...] o aumento 

da velocidade da linha intensifica o ritmo com reforço do trabalho repetitivo [...] e 

redução dos [micro descansos] entre as operações”, cujas consequências podem ser 

o aumento das lesões por esforços repetitivos, distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho e sobrecarga mental atrelada à consequente precarização 

das tomadas de decisões.  

 Wisner (1994) relata que dentre os componentes da cognição, um dos mais 

críticos é, possivelmente, a memória. Wisner (1994) argumenta que, no transcorrer de 

todo o tempo de memorização, a memória imediata demanda esforço mental contínuo. 

Existe, de um lado, o indivíduo e suas necessidades e, de outro, a empresa que busca 

instituir o “automatismo perfeito”, tentando adaptar o trabalhador à máquina (WISNER, 

1994, p. 20). De acordo com Pinto, Tereso e Abrahão (2018), a Ergonomia Cognitiva 

se conecta aos processos mentais como a percepção, a memória e o raciocínio. Essa 

conexão ocorre para que haja respostas mentais nas interações com pessoas e/ou 

outros componentes de sistemas, como as máquinas. Dessa forma, esses autores 

ressaltam que tais acontecimentos de interação podem gerar aumento da carga 

mental de trabalho nos processos de tomadas de decisão. Portanto, de modo geral, 
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essas dissonâncias podem afetar o desempenho, a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores. 

 Para Silva et al. (2011), o indivíduo trata as informações recebidas no processo 

de tomada de decisão para a resolução do problema. Segundo esses autores, existem 

vários fatores que determinarão a escolha e, portanto, a tomada de decisão. “A partir 

da ativação do sistema de raciocínio, alguns processos acontecem rapidamente e 

determinam a ação imediata”. (SILVA et al., 2011, p. 26). 

 Nesse sentido, Kalakoski et al. (2019) argumentam que importa identificar os 

componentes cognitivos a serem considerados ao projetar sistemas para melhorar as 

tomadas de decisões, principalmente quando existe uma grande quantidade de 

dados. Tal estudo demostrou que a precisão da tomada de decisão diminuiu quando 

houve aumento na quantidade de informações, conforme já mencionado. Assim, a 

Ergonomia Cognitiva pode auxiliar com diretrizes para minimizar a carga mental e, 

desse modo, melhorar a tomada de decisão baseada em dados e informações.  

 Quanto à importância das informações para a tomada de decisão, Delgado e 

López (2015) ressaltam o fato de que a qualidade das informações que são 

disponibilizadas para o tomador de decisão demonstra papel essencial nesse 

processo. “Se o trabalhador não possui todas as informações de que precisa, ou é 

contraditória, pode sentir frustração e estresse” (DELGADO; LÓPEZ, 2015, online).  

 Kroemer e Grandjean (2005) observam que o processamento do trabalho 

cerebral equivale a uma fusão entre a informação recente e a previamente conhecida, 

proporcionando elementos fundamentais para as tomadas de decisões. Tais eventos 

geram a carga mental que pode ser elencada da seguinte maneira (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2005, p. 141-142): 

 
1- A obrigação de manter um nível elevado de alerta durante longos 

períodos. 
2- A necessidade de tomar decisões que envolvem grande responsabilidade 

para a qualidade do produto e para a segurança de pessoas e 
equipamentos. 

3- Uma redução ocasional de concentração devido à monotonia. 
4- Falta de contato humano quando um posto de trabalho é isolado de 

outros. 
 

 Nesse sentido, Wisner (1994) ressalta que a única maneira de minimizar os 

riscos à saúde que o trabalhador por turnos tem, nessas condições, por exemplo, é a 
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diminuição da carga horária laboral. Segundo esse autor, o exemplo do trabalhador, 

que atua em frente ao monitor de computador, deveria desempenhar suas atividades 

sob a carga horária máxima de 6 horas diárias, com 15 minutos de pausa a cada hora.  

 Em estudo relacionado a engenheiros, Fonseca, Lima e Duarte (2019) relatam 

que a necessidade de antecipação à problemas também é parte integrante da tomada 

de decisão e da Ergonomia Cognitiva. De acordo com esses autores, seus achados 

demonstraram que, para a tomada de decisão antecipatória, é essencial que o 

trabalhador tenha conhecimentos prévios vinculados às características específicas 

dessa interface. 

 Outro elemento relevante para a Ergonomia Cognitiva pode ser a motivação ao 

realizar tarefas que, segundo Herlambang, Taatgen e Cnossen (2019), tem relação 

direta com a fadiga mental. Esses autores testaram recompensas para algumas 

atividades e perceberam que, para essas, a motivação pela gratificação mantinha os 

participantes por mais tempo realizando suas atividades.  

 Tal estudo concluiu que a motivação é um fator essencial, o que gerou maiores 

esforços e/ou realocação de mais recursos dos participantes à tarefa. Portanto, a 

fadiga mental se relaciona diretamente com a tomada de decisão a partir do momento 

em que se configura como carga mental de trabalho. Esses elementos podem ter 

origens na interface entre o ser humano e seu ambiente de trabalho, tema que será 

desenvolvido na próxima seção. 

2.2.3.2 Ergonomia Cognitiva e ambiente 

 De acordo com López-Sánches e Hancock (2019), o aumento da temperatura 

ambiente afeta a capacidade cognitiva na execução de tarefas. Esses autores afirmam 

que ao longo do tempo há um acúmulo de temperatura profunda corporal a qual está 

diretamente ligada a níveis de degradação cognitiva. Ainda mencionam que o prejuízo 

cognitivo é impactado por variações mínimas de temperatura e, conforme os autores, 

variações de 1°C no intervalo de 30°C a 40°C têm grandes consequências para as 

capacidades cognitivas humanas. Nesse sentido, salienta-se, há um exemplo de 

interação física do ser humano com seu ambiente e que gerará implicações cognitivas.  

 Na Ergonomia, conforme Wisner (1994), além de Pinto, Tereso e Abrahão 

(2018), toda a atividade de trabalho contém ao menos três dimensões: (i) física, (ii) 

cognitiva e (iii) organizacional. Isso demonstra uma intersecção da Ergonomia 



52 

 

 
   

Cognitiva com o ambiente de trabalho, seja este físico ou virtual. Especialmente, a 

Ergonomia Cognitiva tem relação direta com o ambiente virtual por se tratar do sistema 

em que o trabalhador irá operar, bem como, raciocinar e tomar decisões.  

 Nesse mesmo sentido, Carizio, Esteves e Rodrigues (2018) salientam que a 

Ergonomia Cognitiva estuda a influência que o ambiente de trabalho exerce sobre o 

indivíduo, bem como quanto à cognição afeta o desempenho do trabalho realizado. 

Essa interferência do trabalho sobre a cognição humana pode ser justamente a partir 

da interface entre o ser humano e o ambiente laboral, nas suas diversas modalidades. 

 Wisner (1987, p. 91) relata a relação do ambiente laboral com os impactos nos 

elementos psicológicos e, portanto, cognitivos dos trabalhadores no decorrer de 

atividades que podem gerar estresse  

 
[...] as diversas características do ambiente físico e químico podem não agir 
de maneira direta sobre a atividade física ou de trabalho, mas tornar a 
situação de trabalho fatigante, incômoda. [...] Esses estados de fadiga, de 
sofrimento, de incômodo estão naturalmente ligados às atitudes psicológicas. 
 

 Ambientes que fomentam a monotonia nas atividades podem impactar a 

performance cognitiva dos indivíduos. Wisner (1994) salienta que a monotonia não 

gera uma subcarga, mas, pelo contrário, uma sobrecarga cognitiva dos seres 

humanos e tal sobrecarga pode gerar fadiga.  

 Conforme Kroemer e Grandjean (2005), a fadiga pode ser visual, geral, 

nervosa, crônica, circadiana12 ou mental, cuja fonte principal é a indução pelo trabalho 

mental ou, especificamente, intelectual. Corroborando essa temática, Couto e Couto 

(2020, p. 77) citam que “a fadiga pode ser definida como um quadro em princípio 

reversível de redução da capacidade de trabalho acompanhado de percepção pelo 

indivíduo de dificuldade de prosseguir em produtividade normal”. Wisner (1987, p. 39) 

associa a fadiga, seja física ou mental, na indústria e às condições materiais do 

trabalho, 

  

 
12 De acordo com Kroemer e Grandjean (2005, p. 154) a fadiga circadiana é “gerada pelo ritmo biológico 

do ciclo dia-noite, que se instala periodicamente e que conduz ao sono”. 
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a fadiga industrial é um fenômeno maciço na experiência vivida pelos 
trabalhadores; ela se exprime assim que conversamos com a maior parte 
deles. Certos aspectos da fadiga foram claramente identificados como o 
sofrimento e o desinteresse, contudo este aspecto está longe de ser o único. 
 

 Couto e Couto (2020, p. 78-81) fazem uma relação dos diversos tipos de fadiga 

no trabalho, propondo uma classificação, e mencionando as formas de fadiga física e 

cognitivas, sendo as físicas: 

• muscular; 

• visual; 

• por débito de sono; 

• por desidratação e perda de eletrólitos; 

• por falta de oxigênio para os músculos em atividades prolongadas; 

• insuficiência energética. 

 
 Esses autores continuam a citar os diversos tipos de fadiga mental, dentre elas: 

• cansaço físico-mental; 

• alta densidade de trabalho; 

• fadiga por tensão cognitiva; 

• fadiga psíquica. 

 

 Cabe, aqui, ressaltar que a fadiga física mencionada tem impactos diretos na 

qualidade cognitiva por interferir na capacidade intelectiva dos indivíduos. Segundo 

Herlambang, Taatgen e Cnossen (2019), a fadiga mental pode ser entendida como 

uma situação de redução cognitiva por um somatório entre o estado psicológico e o 

biológico do ser humano, que pode ter origem em uma tarefa cognitivamente exigente 

quando ocorre por um longo período de tempo. No entanto, esses pesquisadores 

realçam que para a indução da fadiga mental a duração da tarefa não precisa ser 

necessariamente longa para uma tarefa que exige esforço sustentado 

(HERLAMBANG; TAATGEN; CNOSSEN, 2019, p. 1171).  

 A partir de Silva et al. (2011, p. 37) é possível notar que existe ainda uma 

relação importante entre a tomada de decisão e o ambiente, preconizada na 

Ergonomia Cognitiva: 
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[...] o processo de tomada de decisão pode ser definido como a forma que os 
indivíduos agem quando uma ação decisória é demandada, no qual se deve 
levar em consideração a análise e o julgamento das informações disponíveis, 
além de sua associação com o ambiente em que o indivíduo está inserido.  
 

 Silva et al. (2011) ressaltam que, para a tomada de decisão do ser humano, é 

preciso que exista o maior número de informações possível, além de que, para tal 

ação, será levado em consideração o conhecimento previamente adquirido pelo 

tomador da decisão. Assim, boa parte dessas informações necessárias à tomada de 

decisão podem estar no ambiente circunscrito ao ser humano em questão, incluindo 

interfaces e sistemas como o computador que assume agência sendo um ator não-

humano, associando aos conceitos de Latour (1987, 2001, 2011), Callon (1986) e Law 

(1992). 

 Outro fator de influência do ambiente sobre a saúde dos trabalhadores, e sua 

capacidade de criar e usar o conhecimento, especialmente quanto ao componente 

cognitivo, é quando há demanda demasiada de trabalho (SOUZA et al., 2016). Esses 

autores relatam alguns componentes que podem aumentar os riscos ocupacionais do 

público estudado, como: quantidade escassa de trabalhadores, condições do 

ambiente de trabalho inadequadas, falta de capacitação profissional, dentre outros.  

 Quanto à sobrecarga mental que ocorre após vigorosa atividade cognitiva, 

Tonioti et al. (2019, p. 140) apresentam achados de pesquisa que corroboram essa 

relação ocorrida em ambientes laborais: 

 
a sobrecarga pode estar associada ao alto índice de nível de esforço mental 
da atividade, que é caracterizada pela necessidade de atenção, raciocínio, 
memória, tomadas de decisão e pressão de tempo para a execução dos 
trabalhos e satisfação dos clientes. 
 

 Para Tonioti et al. (2019), um dos fatores que aumenta a carga mental é o 

contínuo foco no cliente e a necessidade de estarem bem preparados para os 

atendimentos (por causa da competitividade do mercado), que ocorrem em diferentes 

canais de comunicação com o público de interesse.  

 A importância dos ambientes virtuais para a Ergonomia Cognitiva também se 

evidencia com exemplos como no estudo de Santos, Mancini e Gamez (2019), que 

mencionam o surgimento dos Repositórios Digitais como sendo ambientes 

informacionais destinados tanto ao armazenamento quanto ao gerenciamento de 
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documentos na forma digital. Isso possibilita tanto a organizações quanto a indivíduos 

o acesso a materiais acadêmico-científicos, facilitando sua interface e, 

consequentemente infere-se, minimizando a carga mental dos usuários. 

 Sob essa perspectiva de que o ambiente pode atuar sobre a saúde mental dos 

trabalhadores, Wisner (1987) já fazia menção a respeito do sofrimento mental laboral 

quando os trabalhadores não podem se comunicar diretamente sobre situações que 

julgam injustas. Esse autor ainda salienta que esse sofrimento se amplia quando há 

contato com usuário descontente, pois “a transferência do descontentamento sobre o 

trabalhador que não é responsável pelo erro é cada vez mais frequente” (WISNER, 

1987, p. 40). 

 De acordo com Santos, Mancini e Gamez (2019), todos os itens que compõem 

a interface com o usuário devem minimizar sua carga cognitiva, amplificando sua 

eficiência. Esses autores reforçam que a probabilidade de os usuários cometerem 

erros aumenta conforme seja maior a carga mental de trabalho e, de modo contrário, 

ao diminuir o número de ações, serão aprimoradas as interações com esse sistema. 

 Para Hyeda e Costa (2017), além das demandas físicas, há demandas 

cognitivas (envolvendo questões de memória e/ou concentração para a realização de 

tarefas laborais) que foram apontadas como os principais prenunciadores de 

necessidades de ajustes ergonômicos nas estações de trabalho para pessoas que 

apresentavam previamente doenças crônicas. Cabe ressaltar que, nessa revisão 

proposta por Hyeda e Costa (2017), dentre as doenças crônicas estão, por exemplo, 

obesidade, sedentarismo, câncer e patologias de origens osteomusculares.  

 Ilustrando essa temática, quanto às demandas cognitivas, conforme Fonseca, 

Lima e Duarte (2019), para que um engenheiro possa planejar e projetar todas as 

etapas de uma construção, é importante que os elementos do ambiente circunscrito 

ao trabalhador sejam capazes de reduzir as restrições de suas capacidades para as 

suas decisões. Isto é, o ambiente para o desenvolvimento de ações cognitivas precisa 

ser hígido, o que auxiliará o usuário durante tais atividades. 

 Além disso, há impactos advindos das relações entre os atores humanos e não-

humanos dessa rede, que assumem correlação com as esferas física e organizacional 

citadas por Pinto, Tereso e Abrahão (2018). O funcionamento das redes apresenta ao 

menos uma conjectura básica que é a interdependência dos atores, ou seja, “um ator 

depende de recursos controlados por outro e todos ganham ao compartilhá-los” 
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(NASCIMENTO; LABIAK JUNIOR, 2011, p. 55). Essa ideia se consolida a partir do 

entendimento de que o ambiente assume agência como um ator não-humano na rede 

de relações da EC. Além disso, aqui se percebe o elemento das interações entre os 

atores, também preconizadas pela Gestão do Conhecimento, que podem ser 

estimuladas tanto pelo ambiente quanto pela Ergonomia Cognitiva, a qual será tratada 

no próximo Capítulo. 
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3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 Nesse segmento do estudo serão abordados os conceitos de Gestão do 

Conhecimento (GC) que se relacionam com o tema geral da pesquisa. Este capítulo 

contempla um breve histórico da GC, seguido de alguns dos seus elementos 

constituintes, como o ba, ou contexto capacitante, o modelo SECI de conversão do 

conhecimento e as condições de criação e de reúso do conhecimento. 

3.1 GESTÃO DO CONHECIMENTO SOB A ÓTICA DE ATORES DA CRIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 Uma consideração inicial na abertura dessa seção, para ilustrar o contexto que 

antecedeu as origens da Gestão do Conhecimento, pode ser observada a partir do 

seguinte trecho: “Em meados da década de 1980, indivíduos e organizações 

começaram a apreciar o papel cada vez mais importante do conhecimento no 

ambiente competitivo emergente”13 (WIIG, 1997, p. 6, tradução nossa).  

 De acordo com Strauhs e Victório (2019, p. 64), a Gestão do Conhecimento 

(GC), apesar de ser uma disciplina nova, pois seu início data dos meados da década 

de 1970, não possui um evento único como origem, mas, “um conjunto de ações que 

deflagraram novos posicionamentos organizacionais e institucionais”. 

 Para Wiig (1997, p. 10), as bases para a GC foram estabelecidas com a 

colaboração de diversos autores e organizações. Esse autor cita uma relação de 

alguns exemplos dessa colaboração à criação da Gestão do Conhecimento, 

sintetizada no Quadro 2. 

 
  

 
13 In the mid-1980s, individuals and organizations began to appreciate the increasingly important role of 

knowledge in the emerging competitive environment. (WIIG, 1997, p. 6). 
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Quadro 2 – Síntese de algumas colaborações à Gestão do Conhecimento. 

DATA CONTRIBUIÇÃO 

1975 Como uma das primeiras a adotar uma gestão focada no conhecimento, a 
Chaparral Steel baseia sua estrutura organizacional interna e sua estratégia 
corporativa para confiar diretamente na gestão explícita do conhecimento. 

1986 O conceito de Gestão do conhecimento: perspectivas de uma nova oportunidade 
é introduzido em um discurso de abertura em uma conferência europeia de 
gestão. 

1987 O primeiro livro da GC é publicado na Europa por Sveiby e Lloyd (1987). A primeira 
conferência de mesa redonda GC de Ativos de Conhecimento do século XXI é 
organizada pela DEC e pela Sociedade de Transferência de Tecnologia da 
Universidade de Purdue. 

1991 Skandia Insurance cria o cargo de Diretor de Capital Intelectual. O primeiro livro 
japonês relacionado à GC é publicado nos EUA (Sakaiya). A Fortune publica o 
primeiro artigo sobre GC (Stewart). A Harvard Business Review publica seu 
primeiro artigo sobre GC (Nonaka) 

Fonte: Autoria própria (2020) fundamentada em Wiig (1997). 

 

 Há que se discorrer também, mesmo que brevemente, a respeito de dois 

elementos fundamentais que compõem a Gestão do Conhecimento (GC), sendo 

estes: (i) a informação e (ii) o conhecimento. No cenário deste estudo, admite-se a 

diferença entre informação e conhecimento, sendo que, de acordo com Von Krogh, 

Ichijo e Nonaka (2001), a informação é dado contextualizado, enquanto conhecimento, 

segundo Nonaka (1994, p. 15), é “um conceito multifacetado com significados 

multicamadas”. A epistemologia tradicional adota uma conceituação de conhecimento 

advinda de que é uma “crença verdadeira justificada” (NONAKA, 1994, p. 15). Em 

relação ao exposto, quanto ao significado do conhecimento ser multifacetado, Polanyi 

(1966) já fazia menção a existência do conhecimento tácito e explícito, cuja ideia 

essencial foi reforçada posteriormente por Nonaka (1994), Nonaka e Takeuchi (1997, 

2008) e Nonaka e Konno (1998). 

 A categorização do conhecimento em duas dimensões – tácito e explícito – foi 

seminalmente desenvolvida por Polanyi (1966). A partir de então, do viés 

organizacional desenvolveu-se a distinção entre os saberes, sendo o conhecimento 

tácito o de difícil expressão, enquanto o conhecimento explícito tem maior facilidade 

em ser exposto (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Tal diferença se evidencia em Polanyi 

(1966, p. 4, tradução nossa) ao este considerar que 
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[...] nós conhecemos mais do que podemos dizer. Esse fato parece bastante 
óbvio; mas não é fácil dizer exatamente o que isso significa [...] Portanto, a 
maior parte desse conhecimento não pode ser colocada em palavras14. 
 

 Em relação ao conhecimento tácito, Nonaka e Konno (1998) citam a existência 

de duas dimensões desse tipo de conhecimento, sendo a primeira a dimensão técnica 

individual, que compreende as habilidades, frequentemente este conhecimento é 

nomeado de know-how. Nonaka (1994) menciona que a segunda dimensão do 

conhecimento tácito é cognitiva, ou seja, está ligada a ideias, a crenças, a valores e a 

modelos mentais, todos esses pertinentes e arraigados aos indivíduos. 

 Segundo Sveiby (1998, p. 35), a "definição [de conhecimento] depende do 

contexto em que o termo é empregado" e, para o cenário do atual estudo, trata-se de 

informação com significado para seus detentores. Ainda concernente a esse 

embasamento teórico, para Scatolin (2015), o conhecimento é fundamentado tanto 

em dados quanto em informações, porém, para além desses componentes, está 

sempre relacionado às pessoas.  

 Neves e Cerdeira (2018) corroboram ressaltando que são as pessoas, a partir 

de seus processos cognitivos, que constroem o conhecimento e, porque certa parcela 

do conhecimento organizacional está com esses indivíduos, pode ocorrer perda de 

conhecimento organizacional com a saída de um desses actantes humanos da 

empresa. Esses autores reforçam que se o conhecimento não foi anteriormente 

disponibilizado, compartilhado ou mesmo internalizado pela organização, existe a 

possibilidade da formação de uma lacuna quando uma dessas pessoas deixa a 

empresa. Isso evidencia a importância tanto das pessoas no processo de criação do 

conhecimento quanto a necessidade que as organizações têm de conseguir trazer o 

novo conhecimento para a prática cotidiana em tempo hábil, antes de uma possível 

perda. 

 Sob esse entendimento, relacionado à importância do ator humano na criação 

e reúso do conhecimento e na GC, Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2016, p. 116) 

citam que, nos diversos modelos de GC,  

 

 
14 […] we can know more than we can tell.  This fact seems obvious enough; but it is not easy to say 

exactly what it means. Take an example. We know a person's face, and can recognize it among a 
thousand, indeed among a million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know. So 
most of this knowledge cannot be put into words. (POLANYI, 1966, p. 4). 
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[...] deve-se ter claro que o modelo mental do indivíduo que conduz o 
processo, bem como daqueles que participam do mesmo é o fator 
determinante na ação em que o conhecimento gera novos conhecimentos, a 
partir dos elementos construtivos da informação. 
 

 Ainda quanto à importância dos atores humanos, de acordo com Uslu, Eryiğit 

e Çubuk (2015, p. 302), com a GC estabelecida para a criação e o reúso do 

conhecimento nas empresas, os “empregados se sentem capacitados e alcançam 

melhor suas metas individualistas e organizacionais”. 

 Conforme Gonzales e Martins (2017), o conhecimento tem sido considerado 

um ativo das corporações, mesmo sendo considerado um ativo intangível, gerando 

vantagem competitiva. Nonaka (1991) já abordava tal alinhamento, reputando o 

conhecimento como essencial para enfrentar cenários de intensas mudanças nos 

mercados, com a proliferação de tecnologias que rapidamente se tornam obsoletas.  

 Segundo Nonaka (1991, p. 96), “em uma economia em que a única certeza é 

a incerteza, a única fonte segura de vantagem competitiva duradoura é o 

conhecimento”. Esse autor complementa citando que, para adiante disso, as 

organizações bem sucedidas são as que criam conhecimentos novos de forma 

perene, além de difundi-los vastamente pela empresa, interiorizando-os com auxílio 

de novas tecnologias, relevando a sua gestão.  

 Aprofundando-se na relação do ser humano com a criação e o reúso do 

conhecimento da GC, autores como Nonaka (1994), Nonaka e Takeuchi (1997, 2008), 

Sveiby (1998), trazem a ideia de que a criação do conhecimento organizacional, 

apesar de beneficiar a organização, é particular do indivíduo e, portanto, exige ações 

de gestão do ambiente para que seja efetivamente compartilhado. 

 É sob esse prisma que se desenvolveu boa parte da literatura acadêmica 

voltada à GC, alicerçadas em Nonaka (1991, 1994), Nonaka e Takeuchi (1997, 2008), 

Nonaka e Konno (1998), Sveiby (1998), dentre outros. Salienta-se que Ikujiro Nonaka 

tem um h-index15 de 147, com média de citações por item de 19,49, o que reforça a 

importância deste autor para os estudos relativos à Gestão do Conhecimento. 

 Essa consideração voltada ao ambiente já era ressaltada por Nonaka (1988), 

quando indicou a relevância da interação entre os indivíduos e o espaço de criação 

 
15 O h-index é um índice proposto pela Web of Science objetivando quantificar a produtividade e o 

impacto de pesquisas individuais, baseando-se nos artigos (papers) mais citados. 
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do conhecimento, ou seja, a relação entre os actantes humanos e não-humanos, cujas 

características devem gerar as condições para a criação do conhecimento, tornando 

o ambiente hígido para essa finalidade, o que será tratado em seção específica.  

 Ainda paralelamente quanto a essa temática, Von Krogh, Ichijo e Nonaka 

(2001) citaram cinco componentes fundamentais para possibilitar os relacionamentos 

entre os atores e a empresa criadora do conhecimento, sendo: (1) instilar a visão do 

conhecimento, (2) gerenciar as conversas, (3) mobilizar os ativistas do conhecimento, 

(4) criar o contexto adequado, e (5) globalizar o conhecimento local. Pereira e Silva 

(2018) reforçam esses cinco elementos e ainda ressaltam a importância da relação 

entre os atores citando, também, que as empresas precisam vencer os desafios de 

possibilitar tanto o desenvolvimento de competências individuais quanto o ambiente 

facilitador para a aprendizagem.  

 Corroborando esse assunto, Raimundo e Cieslak (2019, p. 197) sintetizam a 

relação entre o ator não-humano, os atores humanos e a empresa, no que tange sua 

complexidade: 

 
[...] uma das características da “sociedade do conhecimento” é a elevação da 
complexidade das relações entre as instituições e os indivíduos. A sociedade 
ocidental pós-moderna é um bom exemplo de uma coletividade que se tornou 
rapidamente mais sofisticada ao longo do século XX. 
  

 De acordo com Gonzales e Martins (2017), o processo de promoção do fluxo 

de conhecimento entre os indivíduos componentes dessas organizações, a partir do 

desenvolvimento de métodos, ferramentas e técnicas capazes de recuperar e 

transformar conhecimentos alicerça-se na Gestão do Conhecimento. Tais ideias 

ratificam àquelas propostas por Nonaka (1994) no que tange à criação e ao reúso do 

conhecimento.  

 Ainda quanto aos atores envolvidos na criação do conhecimento, Sujatha e 

Krishnaveni (2018, p. 46) salientam que “o conhecimento é criado não apenas por um 

indivíduo, mas por meio de interações entre indivíduos em um ambiente”. Esse 

ambiente assume agência como ator-não humano e será tratado em seção posterior 

(3.3.2). 

 Nonaka (1988) salienta que é necessário um processo dinâmico que gere 

cooperação para resolver inconsistências e, assim, ocorrer a criação de novos 
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conhecimentos. Esse processo, com as características descritas, aponta para um 

gerenciamento, ou seja, para a Gestão do Conhecimento, cujos conceitos serão 

detalhados sequencialmente.  

3.2 CONCEITUAÇÃO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO – EVOLUÇÕES  

 O conceito de Gestão do Conhecimento não possui um consenso, no entanto, 

fica mais claro a partir de Nonaka (1994), quando este propõe ações que caracterizam 

não apenas a criação e o reúso do conhecimento, mas a própria Gestão do 

Conhecimento. Isso se evidencia quando esse autor menciona especificamente o 

gerenciamento no modelo de criação e de reúso do conhecimento mencionando “[...] 

algumas observações sobre como apoiar o gerenciamento prático da criação do 

conhecimento organizacional”16. (NONAKA, 1994, p. 15, grifo nosso). Aqui há 

aproximação da criação e do reúso do conhecimento com o seu gerenciamento, isto 

é, apontando para a Gestão do Conhecimento. Ainda que Nonaka não apresente um 

conceito formal único, o atual estudo se fundamenta nas ideias e noções propostas 

por esse autor. 

 Nonaka (1994) ainda ressalta que o conhecimento foi descrito em grande 

medida, mas, pouco foi abordado na maneira como o conhecimento pode ser 

gerenciado. Esse autor relata sequencialmente dois modelos, o do gerenciamento 

intermediário e o de uma organização hipertexto, sendo que “o primeiro modelo refere-

se ao estilo de gerenciamento, enquanto o último se concentra no design 

organizacional17”. (NONAKA, 1994, p. 27-28, tradução nossa). 

 O modelo de “gerenciamento intermediário”, de acordo com Nonaka (1994, p. 

29, tradução nossa), é 

  

 
16 […] some observations about how to support the practical management of organizational knowledge 

creation. (NONAKA, 1994, p. 15). 
17 The former model relates to management style, while the latter centers on organizational design. 

(NONAKA, 1994, p. 27-28). 
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[...] baseado no princípio do caos criativo, redundância e variedade 
necessária [...]; muita ênfase é colocada no papel da alta e média gerência 
na criação de conhecimento, que foi quase negligenciada nas contas 
tradicionais da estrutura gerencial18. 

 Por outro lado, esse autor menciona que o modelo de uma organização 

hipertexto está atrelado ao design da organização que objetiva fornecer uma 

capacidade de adquirir, explorar e criar conhecimentos de modo contínuo em um 

processo cíclico. Para Nonaka (1994), o termo “hipertexto” provém de conceitos 

relativos a softwares, cujos usuários podem pesquisar grandes quantidades de textos 

mediante interface intuitiva. Nesse sentido, o modelo hipertexto demonstra ser mais 

sistematizado e orgânico, o que facilita o acesso à informação e consequente à 

criação e ao reúso do conhecimento. 

 Sveiby (1998) comenta a respeito dos ativos intangíveis das organizações em 

especial o conhecimento, relevando o fato de este ter a característica potencial de ser 

ilimitado, pois, diferente dos ativos convencionais das empresas, o conhecimento se 

expande quando é compartilhado. Posteriormente, Sveiby (2001, online) conceitua a 

Gestão do Conhecimento como sendo “a arte de criar valor a partir dos ativos 

intangíveis”.  

 Historicamente, Strauhs (2003, p. 143) menciona que, no desfecho da década 

de 1990,  

“[...] a Gestão do Conhecimento apresentava duas abordagens distintas, uma 
voltada ao gerenciamento de informações, fortemente calcada na Tecnologia 
da Informação – TI, e outra voltada para a gestão de pessoas, com 
predominância das Ciências Sociais”.  
 

 Ocorre, então, um novo momento na virada do século XXI, quando despontava 

certa conciliação entre essas abordagens iniciais, sempre com a interação entre 

indivíduos, estratégias e tecnologias, resultando em um processo estruturado, 

compreendido como a Gestão do Conhecimento (STRAUHS, 2003). Essa autora 

registra o fato de que, naquele momento, a GC buscava competências nas 

organizações e diferenciais com o foco no aumento da produtividade, sendo, 

posteriormente, o enfoque no cliente e, finalmente, convergindo à interatividade. 

 
18 [...] is based on the principle of creative chaos, redundancy, and requisite variety [...]; much emphasis 

is placed on the role of top and middle management for knowledge creation, which has been almost 
neglected in traditional accounts of managerial structure. (NONAKA, 1994, p. 29). 
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 Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2016, p. 101) relatam que é consensual, na 

literatura a respeito da Gestão do Conhecimento, “o entendimento de que [...] envolve 

a criação de valor dos ativos intangíveis de uma organização”. Esses autores afirmam 

que a Gestão do Conhecimento pode ser entendida como o gerenciamento intencional 

e organizado tanto das pessoas quanto da tecnologia, utilizando os processos e todos 

os elementos que constituem uma organização, no intuito de valorizar a empresa por 

meio da criação e do reúso do conhecimento, bem como da sequente inovação. Desse 

modo, Jannuzzi, Falsarella e Sugahara (2016) propõem que tal coordenação será 

atingida por meio da criação, do compartilhamento e do reúso do conhecimento, 

associados à preservação da memória organizacional, que deve ocorrer mediante a 

retomada dos ensinamentos assimilados, o que pode ser efetivado em um processo 

contínuo. 

 Gonzales e Martins (2017) mencionam que os estudos a respeito de Gestão do 

Conhecimento foram examinados mais profundamente na década de 1990, sendo 

abordados como um processo impulsionador do movimento de deslocamento do 

conhecimento que, em alguns casos, se alicerça no uso e no reúso do conhecimento, 

enquanto, em outros, no estímulo à criatividade para a criação de valores. 

 Ziviane et al. (2019), fundamentando-se nos estudos de Terra (2005), julgam 

que a Gestão do Conhecimento se mostra como um conjunto de procedimentos e de 

instrumentos gerenciais, utilizando a estrutura física e digital, com o intuito de 

possibilitar os processos de criação, compartilhamento e propagação do 

conhecimento advindos do indivíduo e também do grupo. 

 Assim, de acordo com o que foi brevemente exposto nessa seção, observa-se 

uma mudança conceitual histórica da GC, bem como dos seus impactos no universo 

corporativo. Atualmente, enfoque que se aplica a este estudo, segundo Adeyelure, 

Kalema e Motlanthe (2019), as ações da Gestão do Conhecimento auxiliam a: 

empresas se beneficiarem mutuamente ao compartilhar importantes entendimentos 

organizacionais; diminuir o trabalho redundante; evitar repetir os mesmos erros; reter 

capital intelectual e adaptar-se às mudanças de ambientes e mercados ao longo do 

tempo. Todas essas consequências são devidas à implantação de algum modelo de 

GC, principalmente quando este possui foco na conversão do conhecimento, cuja 

temática será exposta a seguir. 
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3.3 MODELOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO COM O FOCO NA 
CONVERSÃO DO CONHECIMENTO 

 A criação e a conversão do conhecimento apontam para alguns modelos de 

GC que são propostos por diferentes autores, como, por exemplo, o de Davenport e 

Prusak (1998), o de Leonard-Barton (1998), o de Barthès (2002), o de Sicsú e Dias 

(2005) e o de Nonaka e Takeuchi (2008).  

 Tais modelos serão apresentados sinteticamente e, nesse estudo, será 

enfocado o modelo proposto por Nonaka (1994) e por Nonaka e Takeuchi (2008) 

denominado SECI. Todos esses modelos partem do processo de transformação e de 

conversão do conhecimento. No entanto, o modelo de Nonaka (1994), explorado em 

Nonaka e Takeuchi (1997, 2008) mostra-se como o mais difundido e apresenta maior 

aderência ao atual estudo, justificando sua escolha. De acordo com Neves e Cerdeira 

(2018) é essencial à organização conseguir preservar e localizar o conhecimento 

relevante dentro da empresa, pois, torna-se impossível criar mecanismos de 

internalização do conhecimento sem sua identificação e localização precisas.  

 Segundo Gusmão (2017), o modelo de Davenport e Prusak possui cinco modos 

para criar conhecimento, sendo: (i) a aquisição, (ii) os recursos dedicados, (iii) a fusão, 

(iv) a adaptação e (v) a rede de conhecimentos. No entanto, esse autor, sintetiza 

criticamente as ideias de Davenport e Prusak que são apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Síntese das etapas do modelo de Davenport e Prusak (1998) 

Etapas Ações 

 
 
Aquisição 

Com geração do conhecimento denotamos o 
conhecimento adquirido por uma organização e 
também o conhecimento que ela desenvolve. 
Conhecimento adquirido não precisa ser 
necessariamente recém-criado, mas apenas ser 
novidade para a organização. 

 
 
 
Recursos Dirigidos 

Uma forma costumeira de se gerar conhecimento 
numa organização é formar unidades ou grupos 
para essa determinada finalidade. Departamento 
de pesquisa e desenvolvimento é o exemplo 
padrão. Seu objetivo é fazer surgir conhecimento 
novo – novas formas de se fazer as coisas. 

 
 
 
 
Fusão 

Embora o método de P&D tenha como base 
diminuir as pressões e dispersões que possam 
atrapalhar a pesquisa produtiva, a geração do 
conhecimento através da fusão introduz 
propositalmente complexidade e até mesmo 
conflito para criar uma nova sinergia. Ela reúne 
pessoas com diferentes perspectivas para 
trabalhar num problema ou projeto, obrigando-as 
a chegar a uma resposta conjunta.  

 
 
 
 
 
 
Adaptação 

Em “Microcosmic God”, uma história de ficção 
científica de 1941 escrita por Theodore Sturgeon, 
o personagem principal cria um pequeno mundo 
de seres que vivem e se desenvolvem, com 
extrema rapidez. Ele os força a inovarem, ao 
impor variadas ameaças ambientais. Eles 
reagem a tempestade, calor, secas – até mesmo 
a uma espécie de bastão de metal que desce 
inexoravelmente de seu “céu” – com um fluxo 
contínuo de invenções e descobertas que vão 
desde novos materiais isolantes e fontes de 
energia a alumínio super-rígido. As crises em seu 
meio ambiente atuam como catalizadores de 
geração do conhecimento. “Adaptação ou morte” 
é o seu destino, e, portanto, eles se adaptam e 
evoluem.  

 
 
 
 
Redes 

Dentro das empresas, o conhecimento é gerado 
também pelas redes informais e auto 
organizadas, as quais podem tornar-se mais 
formalizadas  com o tempo. Comunidades de 
possuidores do conhecimento acabam se 
aglutinando motivados por interesses comuns, e 
em geral conversam pessoalmente, por telefone 
e pelo correio eletrônico e groupware para 
compartilhar o conhecimento e resolver 
problemas em conjunto. 

Fonte: Adaptado de Gusmão (2017, p.11). 

 
 Gusmão (2017) argumenta em relação ao modelo citado que as empresas, na 

falta do conhecimento, não seriam capazes de se organizar, ou seja, seria impossível 

o funcionamento destas. Assim, esse autor cita uma relação da criação do 
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conhecimento com as questões de acesso ao conhecimento gerado internamente à 

empresa. 

 De acordo com Corrêa, França e Ziviani (2018), o modelo de Davenport e 

Prusak posiciona a GC sob o prisma do mercado e, estando os aspectos sociais, 

econômicos e políticos presentes nesse cenário da GC, as empresas acabam por 

estabelecer mercados de conhecimento. A partir de suas análises, esses autores 

concluem que o modelo de Davenport e Prusak atende às dimensões de uma visão 

sistêmica, contribuindo de forma categórica para uma abordagem global no domínio 

empresarial. 

 Outro modelo de Gestão do Conhecimento levantado por Strauhs et al. (2012) 

é o de Leonard-Barton de 1998. Após análise desses autores, há menção de que o 

modelo se caracteriza por ter um ambiente de aprendizado que utiliza o conhecimento 

pessoal, empregado em processos, mediante práticas gerenciais com frequente 

renovação dos valores. Esses autores ressaltam que o “laboratório de aprendizagem”, 

como é denominado esse modelo, gera, acumula e controla o conhecimento 

(STRAUHS et al., 2012, p. 59).  

 Câmara e Ferreira (2017) apresentam sinteticamente, como uma das ideias do 

modelo de Leonard-Barton, o fato de que as empresas são, além de instituições 

financeiras, instituições do saber, ou seja, criadoras do conhecimento, o qual se torna 

internalizado à organização. Esses autores prosseguem reforçando a ideia de 

internalização, quando os conhecimentos são acumulados na mente dos 

trabalhadores e, posteriormente, "se incorporam às máquinas, aos softwares e aos 

processos organizacionais de rotina” (CÂMARA; FERREIRA, 2017, online).  

 O modelo proposto por Barthès (2002) é denominado de Modeling, Structuring, 

Indexing, Associating – MISA (Modelagem, Estrutura, Indexação e Associação). Esse 

modelo se subdivide em quatro níveis, sendo: 1. modelagem conceitual do 

conhecimento; 2. estruturação do conhecimento; 3. indexação do conhecimento e; 4. 

a associação do elemento humano ao sistema. Nesse modelo, a associação do 

elemento humano ao sistema corrobora a noção de conversão de conhecimento tácito 

dos indivíduos em explícito a partir do momento em que se entende aproximação com 

o modelo SECI justamente nas etapas de Socialização e Combinação, tendo como 

consequência maior facilidade quanto ao acesso deste conhecimento. 

 Souza e Kurtz (2014) fazem a análise de um modelo preliminar de Sicsú e Dias 
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(2005), apontando, como principais aspectos apresentados, a identificação dos 

conhecimentos estratégicos utilizados e a integração destes aos processos de GC na 

empresa. Tais autores também ressaltam que esse modelo possui, dentre suas 

características, propostas como o planejamento estratégico, a cultura de 

aprendizagem, a modernização e o foco no sistema de informações.  

 Ainda, quanto ao modelo de Sicsú e Dias, Gusmão (2017) reforça a 

necessidade de condições tecnológicas mínimas para operacionalizar esse modelo 

de Gestão do Conhecimento, como, por exemplo, sistemas de informações mínimos 

em informática para operacionalizar a GC. Além disso, enfatiza a conversão do tipo 

de conhecimento, pois “o processo de aprendizado passa por partir de conhecimentos 

tácitos ou explícitos e transformá-los em novos conhecimentos que também podem 

ser dos dois tipos” (GUSMÃO, 2017, p. 27). Desse modo, é possível compreender que 

se trata de outro modelo de Gestão do Conhecimento baseado na conversão do 

conhecimento. 

 De forma sintetizada foram expostos alguns modelos de GC, sabendo que 

existem outros, observando que nesses há sempre a conversão do conhecimento.  

 
Quadro 4 – Síntese de algumas contribuições 

Data Autor(es) do Modelo 

1994 Nonaka 

1998 Davenport e Prusak 

1998 Leonard-Barton 

2002 Barthès 

2008 Nonaka e Takeuchi 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Na sequência, será apresentado o modelo de criação e de reúso do 

conhecimento com maior aderência ao atual estudo, proposto por Nonaka e Takeuchi 

(2008), denominado de Modelo SECI, sendo que um de seus fatores mais importantes 

é a conversão do conhecimento. 

3.3.1 Modelo SECI – Fundamentos Para a Criação e o Reúso do Conhecimento 

 Para Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi (2008), a criação do conhecimento 

organizacional fundamenta-se na dinamicidade entre o conhecimento tácito e o 

explícito, sendo que a empresa (em seu ambiente) possui um papel crucial para essa 

articulação e expansão.  

 Esse movimento dinâmico, segundo Nonaka e Takeuchi (2008) tem origens no 



69 

 

 
   

processo dialético, cuja importância reside na forma ativa que esse modelo apresenta, 

tendo três etapas principais - tese, antítese e síntese. Nonaka e Takeuchi (2008) 

mencionam a tese como sendo o ponto de origem do processo dialético que terá, 

como segundo ponto, uma ideia oposta chamada de antítese. Tais autores continuam 

a explicação ao concluir que as possíveis inconsistências dos pontos iniciais precisam 

de um terceiro estágio aprimorado, nomeado de síntese. “É nesse estágio que a tese 

e a antítese prévias reconciliam-se e transcendem” (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 

21). Esse processo se perpetua com novos pontos de tese, antítese e síntese, 

gerando, assim, um encadeamento dialético dinâmico, que no universo corporativo 

está relacionado, especialmente, ao desenvolvimento de produtos ou serviços. 

 Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi (2008) propõem o modelo SECI de criação 

do conhecimento nas empresas levando em consideração o conhecimento tácito e 

explícito do indivíduo. Esses autores mencionam que o diálogo entre as esferas tácita 

e explícita gera uma espiral dialética. “A criação do conhecimento organizacional é 

uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito” 

(NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 69).   

 Sob esse prisma, conforme Nonaka e Takeuchi (2008), o modelo SECI não 

trata apenas do “processamento” das informações que a empresa consegue, mas do 

desenvolvimento das percepções tácitas dos indivíduos que fazem parte desse 

processo. 

3.3.1.1 Etapas do Modelo SECI 

 O modelo SECI, segundo Nonaka e Konno (1998), forma uma espiral de 

conversão do conhecimento composta por quatro fases distintas: (i) Socialização que 

envolve o compartilhamento do conhecimento tácito entre os indivíduos; (ii) 

Externalização que exige tradução para formas compreensíveis por outros; (iii) 

Combinação que envolve a codificação do conhecimento explícito em conjuntos mais 

complexos desse tipo de conhecimento e, finalmente; (iv) Internalização do recém-

criado conhecimento que é convertido de explícito em conhecimento tácito no 

indivíduo e que posteriormente é compartilhado com a organização. Tais elementos 

são ilustrados a partir da Figura 1, adaptada do trabalho de Nonaka e Takeuchi (2008).  
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Figura 1 – Modelo SECI proposto por Nonaka e Takeuchi. 

 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (2008, p. 24). 

 

 Nonaka (1991, p. 164) afirma que “o conhecimento novo surge sempre a partir 

do indivíduo”. Ao iniciar esse processo, o indivíduo possui um conhecimento tácito que 

pode ser compartilhado com outro indivíduo a partir da observação, da imitação e, 

posteriormente, da prática, ou seja, esse conhecimento tácito pode ser “socializado” 

(NONAKA, 1991, p. 165).  

 Muyhuveloo, Shanmugam e Teoh (2017) corroboram a importância da criação 

do conhecimento, especialmente a de conhecimento tácito, que é justamente uma das 

etapas fundamentais no processo de conversão do conhecimento, conforme o modelo 

SECI.  

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam, igualmente, que “a criação de 

novos conhecimentos começa com o conhecimento tácito individual, geralmente de 

difícil [compartilhamento] aos outros” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 215). 

Em conformidade com essa ideia, Chugh (2018) argumenta que é importante 

identificar as barreiras e os facilitadores para esse fluxo de conhecimento tácito. Esse 

autor afirma que é preciso criar condições que fortaleçam tais facilitadores, dirimindo 

as barreiras informacionais e ambientais.  

 Em Nonaka, Konno e Toyama (2001) o termo socialização do modelo SECI é 

utilizado para destacar a necessidade de atividades realizadas conjuntamente, 

principalmente no processo de conversão de novos conhecimentos tácitos que 
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ocorrerão a partir de experiências partilhadas pelos indivíduos.  

Como o conhecimento tácito é específico do contexto e difícil de formalizar, 
[...] requer o compartilhamento da mesma experiência por meio de atividades 
conjuntas, como estar junto, passar tempo ou viver no mesmo ambiente. 
(NONAKA; KONNO; TOYAMA, 2001, p. 14).  
 

 Após a etapa de socialização ocorre a externalização que é, segundo Nonaka 

e Takeuchi (2008, p. 24), a conversão do conhecimento tácito, de caráter individual e 

de complexa formalização, para o “conhecimento transmissível e articulado”, 

denominado explícito. Esses autores ressaltam que são utilizadas metáforas e 

analogias como ferramentas no intuito de gerar melhor entendimento, possibilitando, 

assim, continuidade e novas etapas para a criação e o reúso do conhecimento. 

Conforme Nonaka e Takeuchi (2008) tais conhecimentos precisam ser explicitados, e 

o momento dessa ocorrência, dentro do modelo proposto, é nomeado de 

externalização. 

 Nessa sequência, Nonaka e Takeuchi (2008) abordam a indispensabilidade de 

tais conhecimentos serem combinados com outros saberes, gerando a etapa da 

combinação. Esses autores ressaltam que essa etapa consiste em um processo de 

coordenação sistemática de um conjunto de conhecimentos. 

Este modo de conversão de conhecimento envolve a combinação de 
diferentes corpos de conhecimento explícito. Os indivíduos trocam e 
combinam o conhecimento através de meios como documentos, reuniões, 
conversas telefônicas ou redes de comunicação computadorizadas. A 
reconfiguração da informação existente, pela separação, adição, combinação 
e classificação do conhecimento explícito (como conduzida nas bases de 
dados computadorizados), pode levar ao novo conhecimento. (NONAKA; 
TAKEUCHI, 2008, p. 65-66). 
 

 Segundo Nonaka (1994), a etapa final do modelo SECI é chamada de 

internalização, cuja característica decorrente é o aprendizado organizacional. Esse 

autor compara que enquanto a metáfora, como ferramenta mencionada, possui um 

importante papel para a etapa de externalização, a ação se liga intensamente à etapa 

de internalização. Desse modo, a internalização corresponde ao aprender-fazendo, o 

que equivale à transformação do conhecimento explícito em tácito, inicialmente no 

nível individual e propagando-se ao nível empresarial (NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 Por fim, a internalização é traduzida como sendo aquela etapa em que a 

empresa se apropria dos conhecimentos novos e os infunde em suas atividades 
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cotidianas, ocorrendo sempre em um ambiente que possibilite a criação e o reúso do 

conhecimento. Essa ideia foi trazida preliminarmente por Nonaka (1994, p. 25-26, grifo 

nosso) ao mencionar que “processos de internalização são facilitados pelo incentivo 

à experimentação”. Conforme Muniz Jr. et al. (2019), em estudo comparativo entre 

montadoras brasileiras e chinesas, a fase de internalização foi percebida como a mais 

importante no que tange ao compartilhamento do conhecimento, mesmo percebendo 

a relevância de todas as etapas do modelo SECI. 

 Todo o processo narrado nas etapas também releva a importância das 

interações entre os indivíduos e, conforme Jha e Varkkey (2018, p. 828), “em outras 

palavras, a coordenação e o compartilhamento de conhecimentos são essenciais para 

as equipes de projeto e a organização”. 

 De acordo com Sandkuhl e Smirnov (2018), as situações de reúso do 

conhecimento são procedimentos de trabalho compartilhado, por exemplo: nos 

momentos em que trabalhadores são compartilhados em situações de turnover, ou 

seja, quando trabalhadores realizam atividades rotativas em vários setores 

organizacionais para a criação e o reúso do conhecimento.  

 Assim, toda a exposição dessa seção também demonstra a ligação 

fundamental entre o modelo SECI com o ambiente, ou seja, o ba, sendo que este 

possui agência, possibilitando a criação e o reúso do conhecimento, tema que será 

pormenorizado na próxima seção. 

3.3.2 Ba ou Contexto Capacitante – Possibilitando a Criação e o Reúso do 
Conhecimento 

 De acordo com o exposto na seção anterior, outro componente fundamental ao 

modelo SECI é justamente o ambiente onde ocorrem a criação e o reúso do 

conhecimento e, a este, denomina-se ba, ou contexto capacitante. Nonaka (1994, p. 

23, tradução nossa) já mencionava a importância de tal ambiente ao citar que  
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[...] para trazer o conhecimento pessoal para um contexto social no qual ele 
pode ser amplificado, é necessário ter um "campo" que forneça um local no 
qual as perspectivas individuais sejam articuladas e os conflitos resolvidos na 
formação de conceitos de nível superior. 
 

 Nonaka e Konno (1998) relatam que originalmente o conceito de ba foi 

apresentado pelo filósofo japonês Kitaro Nishida, entretanto, foi adaptado por esses 

autores no intuito de elaborar um modelo de criação do conhecimento. 

Sequencialmente serão trabalhados os conceitos e os tipos de ba. 

3.3.2.1 Conceitos e tipos de ba 

 Todo o processo narrado no modelo SECI ocorre em um local, conceituado por 

Nonaka e Konno (1998) de ba, conforme já mencionado, cuja principal diferença de 

uma simples interação humana é justamente ter a criação do conhecimento como 

princípio. Nonaka e Konno (1998, p. 40, tradução nossa) conceituam ba como  

[...] um espaço compartilhado para os relacionamentos emergentes. Esse 
espaço pode ser físico (por exemplo, escritório, espaço de negócios 
disperso), virtual (por exemplo, e-mail, teleconferência), mental (por exemplo, 
experiências compartilhadas, ideias, ideais) ou qualquer combinação deles19. 
 

 Corroborando esse conceito, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001, p. 66), de 

modo semelhante, salientam que  

[...] o contexto capacitante não significa necessariamente um espaço físico. 
Em vez disso, combina aspectos de espaço físico (como o projeto de um 
escritório ou operações de negócios dispersas), espaço virtual (e-mail, 
intranets, teleconferências) e espaço mental (experiências, ideias e emoções 
compartilhadas). Acima de tudo, trata-se de uma rede de interações, 
determinada pela solicitude e pela confiança dos participantes. 
 

 De acordo com Nonaka e Nishiguchi (2001), esse ambiente chamado de ba, 

de difícil tradução do japonês, refere-se especialmente a uma dimensão do ambiente. 

Sob esse enfoque, tais autores ressaltam que a natureza do ba irá adequar as 

relações comunitárias entre as unidades sociais e, por consequência, influenciará de 

modo determinante tanto a escala quanto o escopo da criação do conhecimento. 

 Loon (2019, p. 435), ao tratar dos facilitadores para a criação e o reúso do 

 
19 […] ba can be thought of as a shared space for emerging relationships. This space can be physical 

(e.g., office, dispersed business space), virtual (e.g., e-mail, teleconference), mental (e.g., shared 
experiences, ideas, ideals), or any combination of them. (NONAKA; KONNO, 1998, p. 40). 
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conhecimento, menciona que esse ambiente favorável – ba – “pode ser o ambiente 

tecnológico de uma organização”, ou seja, não necessariamente apenas um ambiente 

físico, mas podendo ser àquele proporcionado pela tecnologia, acordando com as 

ideias estabelecidas por Nonaka e Konno (1998) da virtualidade possível do ambiente. 

De modo similar, Rezende, Pereira e Oliveira (2016, p. 83) salientam essas variações 

nos tipos de ba com o mesmo sentido de que a tecnologia pode ser o próprio ba de 

uma organização, citando que: 

[...] considerando esse ambiente da plataforma, a criação de valor com base 
na espiral do conhecimento de Nonaka (1997) estaria em movimento por 
meio dos processos de internalização e externalização, uma vez que o 
acesso permite aos usuários compartilharem experiências que passam a 
fazer parte do repertório comum, configurando a transformação de 
conhecimento tácito em explícito. De maneira inversa, a possibilidade [de os] 
indivíduos utilizarem os conhecimentos e soluções disponíveis nas atividades 
diárias dinamiza o conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

 Ainda quanto ao ba virtual, Pereira e Silva (2018, p. 22) relevam que, dentre 

alguns desafios apresentados às empresas, existe o de possibilitar a criação e o 

gerenciamento das “comunidades virtuais”, as quais podem ser facilitadoras da 

criação e do reúso do conhecimento.  

 Strauhs (2003) propugna que o cenário exemplar para a criação e o reúso do 

conhecimento tem como característica possibilitar um espaço constante de 

compartilhamento entre os usuários, que se reúnem em intensas redes de convívio 

relacional, o que alicerça todo o processo. Nessa continuidade, Choo e Alvarenga 

Neto (2010, p. 38), ao analisarem o conceito de ba, reforçam sua importância no 

desenvolvimento de ações para a criação e o reúso do conhecimento, ressaltando que 

tal conceito tem se expandido e apesar de ser “condição sine qua non aos processos 

de inovação e criação do conhecimento em uma organização – permanece ainda 

teórico e empiricamente subexplorado”.  

 Em alinhamento conceitual, Wang, Wang e Zhang (2019) citam que ba é um 

espaço compartilhado que serve como um contexto para a criação de conhecimento, 

no qual cada agente cria conhecimento. Esses autores salientam que a criação de 

conhecimento usa o ba para interações, o que leva ao reúso do conhecimento. 

 Braga e Gemino (2017, p. 189) relevam a importância desse ambiente de 

criação e de reúso do conhecimento para os indivíduos, pois, 
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quando conhecimentos individuais não contam com um ambiente estratégico 
para transformar ideias, sonhos, insights em produto, muito desses 
conhecimentos se perdem no meio do caminho, desestimulando assim, o 
indivíduo, origem natural desta criação. 

 Destarte, o processo dinâmico do modelo SECI deve ocorrer em um ba, o qual 

necessita de condições que reforcem a possibilidade da criação e do reúso do 

conhecimento, conforme tratado anteriormente (NONAKA; KONNO, 1998). Nonaka 

(1994, p. 20) menciona que o processo de criação do conhecimento se inicia com a 

construção desse espaço de interação, o qual “facilita o compartilhamento de 

experiências e perspectivas dos membros”. Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) relatam 

que o fator que impulsiona a criação do conhecimento é o contexto capacitante, sendo 

esse ba o contexto certo, ou seja, que possibilita novos relacionamentos dentro das 

micro comunidades, estimulando o compartilhamento do conhecimento tácito. Nonaka 

e Takeuchi (2008) reiteram que é papel da empresa, durante a criação e o reúso do 

conhecimento organizacional, promover tal cenário adequado. Segundo esses 

autores, esse contexto deve facilitar as atividades em grupo que propiciará, também, 

criação, acréscimo e armazenamento de novos conhecimentos individuais.  

 A exemplo disso, Strauhs e Victório (2019, p. 79) demonstram essa percepção 

por parte das empresas, quando estas entendem que 

 
as mudanças estão apoiadas na capacidade das pessoas de transformarem 
e ampliarem os seus conhecimentos, mas também na percepção 
organizacional de estabelecer novos ambientes de criação do conhecimento, 
novos contextos capacitantes – ba. Ao confiar na capacidade de seus 
colaboradores de aceitarem desafios, estimula-se inclusive a paixão pelo 
novo, pela sustentabilidade, e gera-se mais confiança. 
 

 Conforme Nonaka e Konno (1998) é importante entender a relação entre a 

criação e reúso do conhecimento com o ambiente em que este ocorre. Isso se 

evidencia no exemplo exposto por esses autores: “O conhecimento está incorporado 

em ba (nesses espaços compartilhados), onde é adquirido a partir das próprias 

experiências ou reflexões sobre as experiências dos outros”20 (NONAKA; KONNO, 

1998, p. 40-41, tradução nossa). 

 Nonaka e Toyama (2008, p. 96) evidenciam a importância da relação entre os 

 
20 Knowledge is embedded in ba (in these shared spaces), where it is then acquired through one's own 

experience or reflections on the experiences of others. (NONAKA; KONNO, 1998, p. 40-41). 
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indivíduos e o ambiente de tal forma que “[...] somos parte do ambiente e o ambiente 

faz parte de nós. Os recursos e oportunidades circundantes formam nossas ações 

diárias, e nossas ações criam uma nova realidade social”. 

 Indo além das relações habituais dentro das organizações, Ezequiel, 

Yamaguchi e Watanabe (2019, p. 123) expõem a possibilidade de vantagens na 

criação do conhecimento por indivíduos que interagem “com pessoas fora do seu 

convívio diário para adquirir novos conhecimentos”. Desse modo, segundo esses 

autores, percebe-se a importância das redes formadas tanto entre indivíduos quanto 

de formas interorganizacionais. 

 De forma complementar, Adeyelure, Kalema e Motlanthe (2019) esclarecem 

que o entendimento dos processos de compartilhamento do conhecimento nas 

organizações, permitem ao pesquisador observar as conexões e as agências dos 

atores desse processo, inclusive o ambiente (ba), na rede de criação e de reúso do 

conhecimento. Segundo Cavalcante et al. (2017, p. 3), a ideia de agência está atrelada 

aos actantes que é “tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento e 

diferença [...] ele é o mediador, o articulador que fará a conexão e montará a rede nele 

mesmo e fora dele em associação com outros”.  Ao abordar a atuação em redes de 

criação do conhecimento, Jordão (2015, p. 182) menciona que tais redes podem ser 

desenvolvidas entre empresas, levando-se em consideração que possuem “o objetivo 

de se tornarem mais eficientes e competitivas”. 

 Quanto a esse tipo de agência relacionada ao ambiente, Arns et al. (2018), em 

estudo com mulheres pescadoras de Guaraqueçaba no estado do Paraná, região sul 

do Brasil, relatam que estas se perceberam como protagonistas no processo de 

criação do conhecimento dentro de um ba. Esses autores trazem um exemplo 

evidente da importância do contexto capacitante para a criação e o reúso do 

conhecimento, a partir do momento em que tais pescadoras se reuniam e debatiam 

assuntos formando um ba, o que possibilitou a espiral do conhecimento. Elas 

perceberam-se como protagonistas de um processo de conhecimento e 
quanto mais conheciam e compartilhavam um determinado assunto, mais 
retrabalhavam e modificavam a maneira de ver o mundo ou um determinado 
assunto [...]. (ARNS et al., 2018, p. 459). 
  

 Tratado o conceito de ba, ou contexto capacitante, identificam-se, na seção 

seguinte, os elementos que favorecem esse ambiente de construção e de reúso do 
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conhecimento, tema apontado na próxima seção.   

3.3.2.2 Características e Favorecimento do Ambiente de Construção do 

Conhecimento - Ba ou Contexto Capacitante 

 Nonaka e Takeuchi (2008) citam algumas condições para aprimorar o 

ambiente, objetivando torná-lo mais propício à criação do conhecimento, tais como: 

intenção, autonomia, redundância, variedade, flutuação e caos criativo. 

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), entende-se como intenção a junção 

de esforços dos indivíduos dentro de uma empresa para atingir determinado objetivo. 

Esses autores afirmam que tais esforços convergem e se transformam na estratégia 

utilizada pela empresa no ambiente de negócios. Para Nonaka (1994, p. 17), a 

intenção 

[...] diz respeito ao modo como os indivíduos formam sua abordagem do 
mundo e tentam fazer senso de seu ambiente. Não é simplesmente um 
estado de espírito, mas o que pode ser chamado de conceito orientado para 
a ação.  
 

 No que tange à autonomia, Nonaka (1994) cita que, esta, aumenta as chances 

de as pessoas serem estimuladas a criar conhecimentos novos. Esse autor chama a 

atenção que a autonomia fornece a liberdade necessária para a melhor absorção do 

conhecimento. Ainda a respeito da autonomia, Nonaka e Takeuchi (2008, p. 73) 

ressaltam que, individualmente, “todos os membros de uma organização deveriam ter 

permissão de agir autonomamente até onde permitem as circunstâncias”. Tal ideia 

continua sendo observada em estudos mais recentes, como Baniski e Cieslak (2018) 

que enfatizam, dentre outros elementos, a importância da autonomia do time. Desse 

modo, a empresa amplia suas possibilidades de oportunidades.  

 A redundância mencionada por Nonaka e Takeuchi (2008) possui semântica 

ligeiramente diferente da ocidental que, por inúmeras vezes, tende a ser entendida 

como desperdício ou certa repetição desnecessária. Para esses autores, trata-se da 

“sobreposição intencional de informação sobre as atividades de negócios, às 

responsabilidades administrativas e à empresa como um todo” (NONAKA; 

TAKEUCHI, 2008, p. 78). Ou seja, segundo esses autores, há importância na 

redundância por esta incentivar a constante comunicação entre os indivíduos, gerando 

um alicerce intelectivo comum, o que facilita o compartilhamento de conhecimento. 
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Além disso, Nonaka e Takeuchi (2008, p. 48) citam que “a redundância também 

dissemina o novo conhecimento explícito através da organização para que possa ser 

internalizado pelos empregados”.  

 Quanto ao requisito variedade, Nonaka (1994, p. 29) salienta que é necessário 

construir “canais de processos de informação” que atendam às demandas 

informacionais impostas pelo ambiente. Ou seja, “de acordo com o princípio da 

variedade necessária, uma organização pode maximizar a eficiência criando em si o 

mesmo grau de diversidade que a diversidade que deve processar”. (NONAKA, 1994, 

p. 29). Nesse sentido, Nonaka e Takeuchi (2008) reforçam que as pessoas devem ter 

acesso rápido às informações, passando pelo menor número de etapas possível, bem 

como realizar combinações de maneiras diferentes e flexíveis. Como consequência 

dessa variedade também há aumento das possibilidades de enfrentamento aos 

desafios impostos às organizações. 

 Conforme Nonaka e Takeuchi (2008, p. 76), a flutuação e o caos criativo 

“estimulam a interação entre a organização e o ambiente externo”, possibilitando 

explorar as incertezas, as confusões, as desordens e as redundâncias no intuito de 

aprimorar o conhecimento da empresa – flutuação. Esses autores mencionam que 

flutuação não se trata de uma desordem absoluta, mas que possui um modelo difícil 

de ser antecipado inicialmente, exigindo atenção às interações o que auxilia na 

criação e no reúso do conhecimento. Tais autores ainda ressaltam que o caos ocorre 

naturalmente em momentos de crises em que os indivíduos buscam alternativas para 

tais enfrentamentos. Em decorrência disso há criação e de reúso do conhecimento a 

partir do caos, ou seja, pode-se chamar “esse fenômeno de criação da ‘ordem a partir 

do ruído’ ou ‘ordem a partir do caos”. (NONAKA; TAKEUCHI, 2008, p. 76). 

 Uma das características do ambiente, exposta por Nonaka, Konno e Toyama 

(2001) é que, particularmente, o ba consiste em um espaço que, além de ter a 

possibilidade de ser físico, virtual ou mental, conforme já mencionado anteriormente 

de forma redundante, também tem relação com o tempo. Ou seja, o ba está ligado ao 

tempo-espaço das relações interpessoais no processo de criação e de reúso do 

conhecimento (NONAKA; KONNO; TOYAMA, 2001). Por esse ângulo, Seong, Lee e 

Kim (2018, p. 374, tradução nossa) esclarecem a importância do tempo por meio da 

constante atualização das informações, o que aprimora a sua precisão, objetivando 
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“[...] garantir a pontualidade das informações [a partir da] entrada rápida de dados”21.  

 Dessa forma, segundo Indumini e Vasanthapriyan (2018, p. 5), a agilidade 

possui papel fundamental no desenvolvimento dos processos internos à organização, 

tendo em vista que “o custo está fortemente relacionado ao tempo”. Esses autores 

relevam, portanto, a importância dos conhecimentos prévios individuais e o 

gerenciamento junto aos componentes da equipe, que compartilham o conhecimento 

e tornam o processo mais eficiente. 

 Ainda quanto a essa temática, Llamas et al. (2016) mencionam que o processo 

ágil pode ser decorrente da união de alguns processos flexíveis que se baseiam na 

reutilização contínua do conhecimento. Assim, o ba ou contexto capacitante devem 

ser direcionados à criação e ao reúso do conhecimento. 

 Nesse contexto capacitante, qualquer experiência, segundo Krogh, Ichijo e 

Nonaka (2001, b), moldará o modo como os indivíduos entendem o universo 

organizacional, sendo que o conhecimento não representa um mundo objetivo, 

externamente previsto. Tais autores ressaltam que, na realidade, ocorre o contrário, 

ou seja, o conhecimento é que cria um universo para o indivíduo. Desse modo, é 

possível perceber que o conhecimento assume agência na própria rede de criação e 

de reúso do conhecimento.  

 No que tange ao ambiente onde ocorre a criação e reúso do conhecimento, 

esse também possui relevância a partir do momento em que há relação estreita com 

a gênese do conhecimento. Ilustrando essa temática, Strauhs e Victório (2019, p. 66) 

citam que 

gerenciar conhecimento é uma tarefa que depende, dentre outros elementos, 
da capacidade organizacional de criar, gerenciar e difundir a informação e o 
ambiente onde o processo de criação do conhecimento acontece.  

 De acordo com Strauhs, Victório e Souza (2019), a interação entre os atores 

humanos e esse ambiente de criação do conhecimento demanda algumas 

peculiaridades tanto da empresa quanto dos líderes. Esses espaços colaborativos 

exigem que as organizações adotem um entendimento sistêmico a respeito de uma 

nova realidade com características de complexidade e com conexões formando uma 

rede.  

 
21 [...] to ensure the timeliness of information through quick data entry. (SEONG; LEE; KIM, 2018, p. 

374). 
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 Tais autores ressaltam que as empresas precisam desenvolver a capacidade 

de transformar seus ambientes em bas, ou, contextos capacitantes diferenciados com 

a finalidade da aprendizagem organizacional. Segundo Strauhs, Victório e Souza 

(2019), esse cenário requer dos líderes que estes tenham atributos de ativistas do 

conhecimento, ou seja, que instiguem relações de aprendizagem. Para esses autores, 

é essencial “fomentar o ambiente com condições para que este prospere” (STRAUHS; 

VICTÓRIO; SOUZA, 2019, p. 97). Essas relações de aprendizagem serão tão 

melhores desenvolvidas quando os ambientes e os momentos de compartilhamento 

do conhecimento estiverem mais adequados aos usuários. 

 Nesse sentido, Twum-Darko e Harker (2017, p. 55) citam alguns fatores que 

influenciam as motivações dos indivíduos para compartilhar o conhecimento, sendo 

esses: “cultura, oportunidades para compartilhar, motivações para compartilhar, 

confiança, crenças, autoeficácia, prazer em ajudar os outros e experimentar”. Esses 

autores apontam a estratégia de compartilhamento do conhecimento como sendo uma 

maneira de melhorar a eficácia das iniciativas de compartilhamento, garantindo 

alinhamento às motivações pessoais nesse processo visando à obtenção de seu 

potencial máximo. 

 Strauhs et al. (2012) citam que algumas providências fáceis e acessíveis 

devem ser tomadas com o intuito desse fomento à criação e à manutenção do 

contexto capacitante, ou ba. Esses autores salientam que o fato de encorajar os 

diálogos entre as pessoas com o intuito de compartilhamento de conhecimento tácito, 

pode ser tanto ou mais eficiente do que diversos sistemas complexos e tecnológicos 

de informação. “O conhecido brainstorming pode também ajudar a criar conhecimento 

novo”. (STRAUHS et al., 2012, p. 52). 

 Segundo Nonaka, Konno e Toyama (2001, p. 27), para que a empresa consiga 

criar conhecimentos, seus líderes precisam manter um ba com condições facilitadoras 

de autonomia, como o “caos criativo, redundância e variedade”. Além disso, esses 

autores ressaltam importantes componentes humanos como o “amor, carinho, 

confiança e comprometimento” (NONAKA; KONNO; TOYAMA, 2001, p. 27). Relativo 

ao caos criativo, à redundância e à variedade, mencionados, Nonaka e Takeuchi 

(2008) reiteram a importância de o ambiente possibilitar esses atributos, porque 

estimulam o diálogo constante, o que favorece o compartilhamento de conhecimento 

tácito e explícito na empresa criadora do conhecimento.    
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 Akhavan et al. (2018) propõem que coeficientes significativos do processo de 

criação, de compartilhamento e de uso do conhecimento apontam para uma relação 

direta entre a Gestão do Conhecimento e o aprendizado que ocorre em um ba, que 

pode ser virtual.  

 Percebe-se, portanto, que essa rede de interações que compõe um ba, ou 

contexto capacitante, efetivamente não está delimitada a ambientes físicos, mas tal 

conceito agrega os ambientes físicos, virtuais e espaços mentais que estejam 

relacionados com a criação e o reúso do conhecimento (VON KROGH; ICHIJO; 

NONAKA, 2001). Esses autores ainda citam a possível existência do “cyber ba” que 

ocorre por meio da internet na empresa e “podem ser conectados para formar um 

contexto capacitante geral ou basho” (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001, p. 218).  

 Esse contexto capacitante e o compartilhamento de conhecimento, segundo 

Adeyelure, Kalema e Motlanthe (2019, p. 115), “deve ocorrer por meio de canais de 

comunicação colaborativos”. Esses autores reforçam que o intuito é de que os 

conhecimentos sejam compartilhados e que as informações sejam prontamente 

disponíveis para que ocorram melhores utilizações.  

 Ratificando essa temática, Strauhs et al. (2012) mencionam que compete à 

empresa estimular o desenvolvimento do ba e eliminar as possíveis barreiras 

organizacionais que podem estar presentes na dinâmica da comunicação que faz 

parte de uma das etapas do compartilhamento do conhecimento no processo de sua 

criação. 

 Todo o conjunto exposto nessa seção evidencia a relação direta entre a criação 

e o reúso do conhecimento com esse elemento chamado de ba, ou seja, o ambiente 

que é o contexto capacitante para a construção de novos conhecimentos. Nessa 

sequência é plausível identificar que o ambiente, como contexto capacitante, assume 

agência como um ator não-humano. Tal ator interage com atores humanos nas 

diversas etapas da construção do conhecimento, como no caso do modelo SECI, 

tendo em vista que é esse ambiente um dos fomentadores das interações 

interpessoais previamente narradas como essenciais ao processo de criação do 

conhecimento.  

 Essa temática foi exemplificada por Strauhs et al. (2012, p. 50) ao citarem que 
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durante o relacionamento entre vários indivíduos, na etapa de externalização, 
formam-se grupos de interação, promovendo a formação de uma linguagem 
comum entre os vários elementos no ba de interação (interacting ba). Na 
prática diária de suas atividades, ao participar de grupos internos de 
discussão, de times de projetos, ou interagir em suas redes sociais, 
indivíduos e grupos combinam seus conhecimentos no Cyber ba, ou ba 
virtual, e, ao internalizá-los, exercitam seus conhecimentos (exercising ba), 
em um ba de treinamento. 
 

 Essa relação entre contexto capacitante, ba e sua variação “cyber ba”, que é 

justamente o ba virtual, está diretamente relacionada com a interação entre o ser 

humano e os sistemas, um dos temas tratados pela Ergonomia Cognitiva.  

 Sequencialmente, esgotadas a fundamentação que se julga necessária ao 

estudo, no próximo Capítulo, será aprofundada a relação entre os temas tratados com 

o alinhamento conceitual da pesquisa.   
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4 ALINHAMENTO CONCEITUAL 

 No alinhamento conceitual será apresentada a relação da Ergonomia Cognitiva 

com ambientes e a importância da higidez dos mesmos. Também será exposta a 

forma como a Gestão do Conhecimento se relaciona com o ambiente para a criação 

e o reúso do conhecimento, bem como uma possibilidade de aproximação entre 

ambientes ergonômicos com criação e reúso do conhecimento. 

4.1 RELAÇÃO ENTRE A ERGONOMIA COGNITIVA E OS AMBIENTES DO 
CONHECIMENTO 

 De acordo com Cañas (2002) a Ergonomia Cognitiva busca aplicar a 

investigação da Psicologia e das Neurociências ao design de interfaces, com o 

objetivo de adaptar tais interfaces às condições em que o trabalho humano é 

desenvolvido. Nesse sentido, é possível aproximar tal ideia do favorecimento do 

ambiente de criação e de reúso do conhecimento, tendo em vista que essa interface, 

caso esteja bem adaptada, pode possibilitar a criação e o reúso do conhecimento em 

ambientes ergonomicamente adequados, facilitando as tomadas de decisões dos 

usuários, sob a ótica de autores como Nonaka (1994) e Cañas (2002), entre outros. 

 Cañas (2002) ressalta que o ser humano, mesmo enquanto estiver sem realizar 

atividade laboral, recebe informações sobre os acontecimentos ao seu redor, e tais 

informações serão retidas, interpretadas e usadas para tomadas de decisão. Essas 

informações são importantes aos processos de criação e de reúso do conhecimento, 

conforme Nonaka (1994), Nonaka, Ichijo e Von Krogh (2001) e Nonaka e Takeuchi 

(2008).  

 Dessa maneira, torna-se mais evidente que os processos mentais 

contemplados pela Ergonomia Cognitiva podem ser mais bem desempenhados 

quando o ambiente (físico e/ou virtual) tem melhores condições ergonômicas. Essa 

temática aponta para um ambiente que, analogamente, possua características de 

possibilitar a criação e o reúso do conhecimento, ou seja, o ambiente 

ergonomicamente hígido pode auxiliar no aprimoramento de um ba e, 

consequentemente, na promoção da criação e do reúso do conhecimento, haja vista 

Nonaka, Konno e Toyama (2001) quando trazem a questão do ba, ou contexto 
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capacitante. 

 Conforme Cañas e Waerns (2001), a Ergonomia Cognitiva estuda as interações 

intelectivas dos indivíduos com os sistemas, sendo justamente as habilidades 

necessárias para a tomada de decisão e as interações preconizadas por Nonaka 

(1994) para a criação e o reúso do conhecimento. Nesse sentido, Silva, Kovaleski e 

Pagani (2019), revelam a necessidade de desenvolvimento das habilidades 

relacionadas à tomada de decisão quanto às interfaces laborais.  

 Um dos fatores que compõem a tomada de decisão preconizada pela 

Ergonomia Cognitiva é, conforme Fonseca, Lima e Duarte (2019), a antecipação aos 

desafios impostos por situações diversas. Esses autores ressaltam que os indivíduos 

precisam ter conhecimentos prévios e que o ambiente deve viabilizar a tomada de 

decisão antecipadamente. Alguns aspectos individuais referidos pela Ergonomia 

Cognitiva são, de acordo com Correia e Silveira (2009), características de como os 

indivíduos recebem as informações, compreendem, ponderam e deliberam frente às 

necessidades de decisão. Essa ideia se aproxima da necessidade de haver 

conhecimento tácito e/ou explícito prévio pelos atores da criação e do reúso do 

conhecimento preconizados por Nonaka (1994), Nonaka e Konno (1998) e Nonaka e 

Takeuchi (2008). Além disso, outros requisitos propostos por Nonaka e Takeuchi 

(2008) também podem ser observados, como: intenção, autonomia, flutuação e caos 

criativo, redundância e variedade de informações.  

 Na Ergonomia Cognitiva, bem como na Ergonomia Organizacional, existem 

características específicas de trabalho, como nos casos de turnos e de trabalho em 

equipe, que podem resultar em variados efeitos sobre a cognição e a tomada de 

decisão dos indivíduos. De acordo com Silva (2016), itens como estrutura 

organizacional, políticas da empresa e processos internos fazem parte desse 

arcabouço, cujas consequências podem ser o aprimoramento do ambiente, 

aproximando-se do ba, impactando, portanto, nas questões cognitivas dos 

trabalhadores.  

 A Ergonomia Cognitiva pode sofrer efeitos dos elementos anatômicos 

humanos, que possuem interações com ferramentas e o ambiente laboral, cujas 

consequências são observadas na fisiologia desses indivíduos. Uma dessas 

decorrências, de acordo com Kroemer e Grandjean (2005, p. 16), é justamente a 

fadiga muscular apresentada quando o indivíduo exerce a contração muscular 
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estática22, gerando prejuízos como o acúmulo de resíduos metabólicos que não são 

removidos pela circulação sanguínea que foi diminuída por esse tipo de contração, 

acarretando a “dor aguda da fadiga muscular”. Fatalmente a dor influencia na 

capacidade de criar conhecimento, pois transforma a necessidade do agir, em carga 

mental negativa – sobrecarga. Com o ambiente ergonomicamente ajustado ocorrerá, 

igualmente, influência sobre a criação e reúso do conhecimento, a partir do momento 

em que esse trabalhador deixa de estar sob a interferência da dor, otimizando sua 

capacidade intelectiva. 

 Ainda sobre tais consequências na Ergonomia Cognitiva, segundo Kroemer e 

Grandjean (2005), não é exequível manter a contração muscular estática durante 

tempo prolongado, pois a dor decorrente da fadiga muscular obriga o trabalhador a 

parar suas tarefas. Nesse sentido, as atividades cognitivas igualmente são afetadas 

pelo mesmo motivo, minimizando o desempenho mental o que também pode gerar 

desdobramentos na criação e no reúso do conhecimento e exigindo ações eficientes 

de Gestão do Conhecimento. Desse modo, evidencia-se, a partir da literatura 

estudada, que elementos ergonômicos podem desencadear consequências 

cognitivas e estas podem influenciar o processo de criação e de reúso do 

conhecimento (CAÑAS; WAERNS, 2001; CAÑAS, 2002; KROEMER; GRANDJEAN, 

2005; NONAKA, 1994; NONAKA; KONNO, 1998; VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 

2001, NONAKA; TAKEUCHI, 2008). 

 Outra fonte de diminuição do desempenho mental é observada, também, em 

momentos em que o indivíduo recebe informações provenientes do espaço 

circundante que causem fadiga mental. Wisner (1987) afirmava que é crescente o 

número de trabalhadores que percebe o descontentamento de usuários de serviços, 

e que recebe as consequências deste, no entanto tais trabalhadores não são os reais 

responsáveis diretos por essas situações, o que aumenta o sofrimento mental 

interferindo nos elementos cognitivos. Uma evidência efetiva é a atual situação dos 

trabalhadores da saúde frente aos problemas de ambiente provenientes da Pandemia 

 
22 De acordo com Kroemer e Grandjean (2005) o músculo em repouso tem baixa necessidade 

sanguínea e baixa irrigação, enquanto no trabalho muscular dinâmico há grande necessidade de 
aporte sanguíneo e igualmente grande irrigação. O problema está no trabalho muscular estático, 
pois apresenta grande necessidade de sangue, porém, recebe pouca irrigação devido à contração 
muscular constante que pressiona os vasos internos aos músculos diminuindo a capacidade de 
irrigação sanguínea.   
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provocada pelo novo Coronavírus (TEIXEIRA et al., 2020).  

 É possível perceber, então, certa aproximação da etapa de combinação, 

estudada no modelo SECI, com alguns aspectos ergonômicos, tendo em vista que 

Kroemer e Grandjean (2005) apresentam o ato cerebral de tratar dados e informações 

como similares a uma agregação entre as informações novas, percebidas pelo 

indivíduo e que são provenientes do ambiente, com as anteriormente conhecidas, cujo 

produto final dá suporte à uma nova tomada de decisão.  

 Essa aproximação temática também pode ser observada segundo Cañas e 

Waerns (2001), quanto aos estímulos que os indivíduos percebem e ao 

processamento cognitivo para a tomada de decisão. Esse processamento pode ser 

explicado como a junção da informação recebida com conhecimentos prévios do 

trabalhador que, ao combinar essas informações, tomará sua decisão para executar 

alguma tarefa. Todo esse conjunto de acontecimentos também pode ser observado 

na etapa de combinação do modelo SECI, que deve ocorrer em um ambiente hígido 

para possibilitar a criação do conhecimento e a rapidez da tomada de decisão. 

 Nesse sentido, é possível apontar para a existência de elementos que 

correlacionam a EC e a GC quando a EC indica certa capacidade de ajudar a GC ao 

diminuir a carga mental e, consequentemente, facilitar o processo de criação do 

conhecimento, possibilitando uma melhor tomada de decisão. Um dos exemplos disso 

reside, conforme Delgado e Lopez (2015), na importância da qualidade e da 

disponibilidade da informação para quem tomará a decisão, sendo essas 

características fundamentais a esse processo.  

4.2 GESTÃO DO CONHECIMENTO E AMBIENTES – ATORES ELEMENTARES 
PARA A CRIAÇÃO E O REÚSO DO CONHECIMENTO 

 De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008) a organização não cria o 

conhecimento, mas dá suporte aos indivíduos proporcionando contextos favoráveis. 

Assim, esses autores reforçam que o ambiente organizacional possui um papel 

fundamental de amplificação do potencial de criação do conhecimento, além de 

consolidar conceitos na rede de conhecimentos da empresa. 

 Ou seja, quanto maior o apoio do ambiente fornecido pela empresa, por 

exemplo, maior a higidez ergonômica e maior a probabilidade de criação e de reúso 
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do conhecimento, seja em quantidade ou em qualidade. 

 Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) afirmam que a capacitação para o 

conhecimento ocorre elementarmente por meio dos relacionamentos na empresa. 

Nessa esteira, os autores identificaram cinco elementos capazes de gerar a 

capacitação do conhecimento, sendo eles: “(1) instilar a visão do conhecimento, (2) 

gerenciar as conversas, (3) mobilizar os ativistas do conhecimento, (4) criar o contexto 

adequado, e (5) globalizar o conhecimento local”.  

 De outra parte, criar o contexto adequado, também sob o viés da EC, auxiliará 

a capacitação do conhecimento, tendo em vista a noção de ambiente 

ergonomicamente hígido. Conforme Pereira e Silva (2018), o desenvolvimento do 

contexto adequado para criação e reúso do conhecimento se refere às estruturas que 

possibilitem os relacionamentos sólidos entre os participantes, gerando colaboração 

eficaz, além de reforçar a associação entre os conhecimentos tácitos e explícitos, 

aproximando à noção da criação do contexto adequado citado anteriormente. Essas 

consequências podem ser entendidas sob a ótica da EC como a facilitação para 

tomadas de decisão decorrentes da diminuição da carga mental pela higidez do 

ambiente. Para Braga e Gemino (2017), outro ponto que importa salientar na criação 

e no reúso do conhecimento é o estímulo aos indivíduos participantes, pois, somente 

com ambientes que estimulem tais indivíduos é que ocorrerá real criação do 

conhecimento. Essa é exatamente a ideia análoga encontrada na temática proposta 

pela EC quanto às interações interpessoais e com o ambiente laboral.  

 O ambiente, para a GC, deve possibilitar a criação e o reúso do conhecimento, 

sendo que esse espaço, após ter sido projetado intencionalmente, produz estímulos 

que serão selecionados de acordo com a relevância para o indivíduo, gerando um 

direcionamento da atenção que está ligada com a conduta individual, processo esse 

preconizado pela Ergonomia Cognitiva (ANGELO, 2017). Assim, de acordo com 

Williams (2017), para que haja sucesso no desenrolar do processo, é essencial 

compreender as peculiaridades dos usuários para que haja adaptação do design da 

interface de trabalho. 

 Para a criação do conhecimento, seja no ambiente físico ou virtual a Ergonomia 

Cognitiva pode contribuir, pois, de acordo com Sujatha e Krishnaveni (2018), as 

organizações devem fornecer um ambiente para nutrir e criar conhecimentos. Esses 

autores reforçam que a maioria dos novos conhecimentos criados são resultados de 
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interações entre os trabalhadores a partir de diálogos e, nesse sentido, abordam a 

importância de um ambiente que possibilite essa interação. Esses relacionamentos 

interpessoais também são objetos de estudos da EC a partir do momento em que o 

ambiente de trabalho deve ser aprimorado com a melhora da comunicação e 

decorrente diminuição de informações dúbias que geram aumento da sobrecarga 

mental, dificultando a tomada de decisão. 

 O acirramento da competitividade interpessoal, decorrente, por exemplo, do 

modelo Toyotista, pode desencadear sofrimento da saúde dos trabalhadores, 

conforme Silva (2016). Esse autor menciona a importância do modelo Toyotista para 

a Ergonomia por causa da flexibilização da produção, sendo que “agora o trabalhador 

deveria ser mais qualificado, participativo, polivalente, estar apto a laborar em várias 

funções”, gerando impactos consequentes na saúde desses indivíduos. (SILVA, 2016, 

p. 29). Aqui se aproxima um modelo de produção (Toyotismo) das condições 

ambientais de trabalho (aumento de competitividade) com consequências para a 

progressão da Gestão do Conhecimento. Assim, é possível associar a GC e EC a 

partir do momento em que Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), ao abordarem o tema 

da GC, mencionam que o conhecimento também possui relação com a ação tanto do 

indivíduo quanto do grupo, qualidade essa que está atrelada à EC, principalmente no 

que tange à tomada de decisão.  

 Nessa sequência, salienta-se que esse contexto capacitante deve minimizar as 

barreiras à criação e ao reúso do conhecimento que, de acordo com Jha e Varkkey 

(2018), podem ser comportamentos de ocultação de conhecimento decorrentes de 

questões individuais e organizacionais. Esses autores citam, como exemplos, alguns 

fatores pessoais, os quais podem ser a desconfiança, que ocorre entre funcionários, 

bem como a ausência na reciprocidade do compartilhamento de conhecimento. Jha e 

Varkkey (2018) ainda afirmam existir fatores organizacionais, como a insegurança na 

carreira advinda de um ambiente excessivamente competitivo com ameaças 

subsequentes, além do trabalho suplementar sem o devido reconhecimento. Essas 

barreiras à GC citadas anteriormente são igualmente barreiras ao aprimoramento 

ergonômico sob o ponto de vista da EC, aproximando, assim, essas duas áreas de 

conhecimento. 

 Em conformidade com o ambiente, Loon (2019, p. 436) argumenta que é 

necessário facilitar a transformação, a cooptação, e a difusão do conhecimento e, para 
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que isso ocorra, a arquitetura necessária deve ser direcionada aos mecanismos de 

adaptação: é “o design dos sistemas organizacionais, tecnologias, práticas, 

habilidades e comportamentos organizacionais”, corroborando, assim, o conceito de 

ambiente hígido preconizado pela Ergonomia Cognitiva e análogo ao ambiente de 

criação e reúso do conhecimento estipulado pela Gestão do Conhecimento.  

 Nesse sentido, Loon (2019) também menciona que o uso da tecnologia deve 

ser direcionado para codificar o conhecimento e/ou para conectar pessoas à troca de 

conhecimento tácito. Pinto Tereso e Abrahão (2018, p. 401) relatam que a interface 

com a tecnologia faz parte dos processos mentais estudados pela Ergonomia 

Cognitiva, sendo: “percepção, memória, raciocínio, as respostas mentais com relação 

às interações entre pessoas e os outros componentes de um sistema, como também 

a carga mental, os processos de decisão [...]”. Seguindo essa mesma ideia, achados 

de uma investigação, realizada por Rezende, Pereira e Oliveira (2016), confirmam o 

pressuposto de que os próprios aparatos tecnológicos podem exercer a função do 

contexto capacitante, proporcionando um ambiente oportuno para a criação do 

conhecimento. 

 Conforme se observa na literatura a respeito de contexto capacitante para a 

criação e/ou reúso do conhecimento, deve-se promover o fornecimento de ambientes 

físicos apropriados (para a interação presencial) e/ou conexões virtuais, como redes 

de computadores (para o convívio virtual), fomentando as interações que facilitam tal 

criação do conhecimento (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001). Essa interface 

com as plataformas digitais está diretamente relacionada à EC, pois o componente 

intelectivo é acionado nessas atividades. 

 Outra consequência dessa linha temática é citada por Seong, Lee e Kim (2018) 

ao argumentarem que as iniciativas da Gestão do Conhecimento podem reduzir o 

tempo do ciclo de trabalho por meio do reúso do conhecimento. Essa diminuição de 

tempo tem impacto benéfico na carga cognitiva de trabalho, pois há maior eficiência 

por unidade de tempo, trazendo conforto e segurança ao trabalhador, o que se alinha 

ao conceito de Ergonomia proposto por Wisner (1987).  

 Pina e Stotz (2015), em sentido inverso, citam que a intensificação do trabalho 

é aumentada quando se exige mais do trabalhador por unidade de tempo. Esses 

autores argumentam que existem problemas e agravos à saúde implicados na 

intensificação do trabalho, cujo escopo está: no ritmo de trabalho; nas formas de 



90 

 

 
   

reorganização do tempo de trabalho; e na administração por estresse (estresse como 

instrumento de gestão para manutenção permanente de pressão sobre 

trabalhadores).  

 De acordo com Twum-Darko e Harker (2017), o papel de atores não humanos 

deve ser pensado para garantir que as necessidades da equipe sejam equilibradas. 

Esses autores enfatizam ser fundamental que plataformas estejam apropriadas para 

a facilitação da tarefa. Além disso, devem ser tratados os equilíbrios das cargas de 

trabalho, no intuito de acomodar também o compartilhamento de conhecimento. Tal 

compartilhamento com criação e reúso do conhecimento também pode ser facilitado, 

de acordo com Ezequiel, Yamaguchi e Watanabe (2019), por redes 

interorganizacionais. Essas autoras ressaltam que as redes propiciam aos indivíduos 

a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos a partir de contatos realizados 

fora do convívio diário.  

 Segundo Indumini e Vasanthapriyan (2018), o reúso do conhecimento pelas 

equipes de trabalho auxilia na agilidade de processos, apontando a Gestão do 

Conhecimento como uma estratégia para aumentar a eficácia, por exemplo, do 

desenvolvimento ágil de softwares. Essas ações estão, consequentemente, ligadas à 

diminuição da carga mental de trabalho pela agilidade conferida aos processos e 

facilitação do entendimento, que é tema estudado pela Ergonomia Cognitiva.  

 De acordo com Llamas et al. (2016), a agilidade nos processos de 

conhecimento é impulsionada pelo reúso dos conhecimentos e pelas experiências. 

Esses autores ressaltam que a agilidade aumenta na associação de membros de uma 

equipe de trabalho com outras empresas ou indivíduos para a resolução de problemas 

ou as tomadas de decisão. Conforme anteriormente exposto, essa tomada de decisão 

é influenciada por elementos cognitivos e, conforme Cardoso e Gontijo (2012), a carga 

mental de trabalho depende de características da tarefa, mas também de fatores 

externos, como: socioculturais, capacidade intelectual ou o nível de conhecimento e a 

capacidade psicomotora. Esse nível de conhecimento, ou conhecimento prévio, é 

justamente o preconizado por Nonaka (1994), Nonaka, Ichijo e Von Krogh (2001) e 

Nonaka e Takeuchi (2008) como elementares ao processo de criação e do reúso do 

conhecimento. 

 Dessa maneira, a Gestão do Conhecimento, a partir do seu objetivo em criação 

e reúso do conhecimento, pode ser fomentada quando o ambiente para tal está 
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alinhado com os conceitos da Ergonomia Cognitiva. Essa analogia se dá pelo fato de 

que o ambiente impacta na fadiga mental, ou seja, gera variações na capacidade 

cognitiva do ser humano, e essa capacidade é intrínseca ao processo de criação e 

reúso do conhecimento.  

 Fonseca, Lima e Duarte (2019), ao tratarem da pluralidade de conhecimentos 

vinculados com o espaço físico, mencionam que são necessários saberes, à priori, 

relacionados com os projetos e com o ambiente (elementos externos aos indivíduos) 

capazes de minimizar as restrições de suas habilidades para a tomada de decisão. 

Esses autores argumentam que o ambiente ao redor desses trabalhadores assume 

função relevante, assim como os conhecimentos prévios dos indivíduos, para a 

deliberação cognitiva à tomada de decisão. 

 Isso pode ser aproximado da GC no que tange ao ba, quando este assume 

agência ao facilitar a criação e reúso do conhecimento, pois, segundo Nonaka (1994, 

p. 20), trata-se de um espaço de interação, o qual “facilita o compartilhamento de 

experiências e perspectivas dos membros”. Nessa sequência, sob a perspectiva da 

EC, Fonseca, Lima e Duarte (2019) ressaltam que o ambiente ao redor desses 

trabalhadores assume função relevante, assim como os conhecimentos prévios dos 

indivíduos, para a deliberação cognitiva à tomada de decisão. Essa temática pode ser 

observada na GC tanto na abordagem do contexto capacitante quanto no fato narrado 

por Nonaka (1994), ao mencionar que o conhecimento parte sempre do elemento 

humano, aqui, citada a importância do conhecimento prévio individual.  

 De acordo com Adeyelure, Kalema e Motlanthe (2019), é possível que o 

pesquisador possa aprimorar o entendimento dos processos de criação e de reúso do 

conhecimento a partir da observação das conexões e das agências de atores 

humanos e não-humanos na rede estudada. Nesse sentido, Arns et al. (2018) relatam 

as reuniões de mulheres pescadoras na região de Guaraqueçaba formando um ba, o 

que era percebido pelas componentes desse contexto capacitante. Esses autores 

destacam que há depoimentos das mulheres pescadoras evidenciando tanto seus 

sentimentos de protagonismo nesse processo quanto a importância do ambiente (ba) 

para a criação do conhecimento novo, pois "[...] quanto mais conheciam e 

compartilhavam um determinado assunto, mais retrabalhavam e modificavam a 

maneira de ver o mundo ou um determinado assunto [...]" (ARNS et al., 2018, p. 459). 

Aqui também se evidencia a espiral do conhecimento proposta por Nonaka (1991) a 
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partir do momento em que conheciam, compartilhavam, retrabalhavam e modificavam 

internalizando nova forma de ver o mundo.  

4.3 RELAÇÃO ENTRE AMBIENTES, ERGONOMIA COGNITIVA E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

 Tanto os atores humanos quanto os não-humanos compõem uma rede de 

relacionamentos que é o cenário para a criação e o reúso do conhecimento. Conforme 

Jordão (2015), diversas pesquisas concluem que há importância no compartilhamento 

de informações e de conhecimentos nas redes formadas, além da relevância na 

criação de um ba para proporcionar melhor relacionamento entre os atores.  

 É possível, portanto, perceber a agência dos atores humanos e não-humanos 

na criação e no reúso do conhecimento no ba. De acordo com as noções propostas 

por Latour (2001, 2011, 2012) e Callon (1986) é possível mapear e seguir os atores 

que fazem parte dessa rede de criação e de reúso do conhecimento. O primeiro deles 

é o ator humano, referenciado tanto na literatura de Gestão do Conhecimento quanto 

na de Ergonomia Cognitiva, quando Nonaka (1994) menciona que todo o 

conhecimento é originário do indivíduo, enquanto Cañas e Waerns (2001) salientam 

que a EC se direciona a estudar o que as pessoas precisam saber para realizar suas 

tarefas. 

 Um ator não-humano é o ambiente, que possui agência tanto para a GC quanto 

para a EC, a partir do momento em que Nonaka e Konno (1998) caracterizam o ba e, 

em EC, Cañas e Waerns (2001) mencionam a relação do ser humano com os 

estímulos ambientais que circunscrevem tal indivíduo.  

 Como a Ergonomia Cognitiva busca diminuir a carga mental de trabalho e a 

Gestão do Conhecimento facilitar a criação e o reúso do conhecimento, então 

iniciativas que favoreçam essa criação e esse reúso do conhecimento aproximam-se 

de ambientes ergonomicamente hígidos. Nesse sentido, conforme Uslu, Eryiğit e 

Çubuk (2015), percebe-se que o compartilhamento de informações e o aumento da 

cooperação, em funcionários com maior autoridade e autonomia, aumentam a 

facilidade dos processos de aprendizado organizacional. Esses autores salientam que 

tais ações aumentam, igualmente, a qualidade de vida dos funcionários, além de 

propiciarem a cultura de compartilhamento e de cooperação. 
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 Correia e Silveira (2009) mencionam que o ambiente de trabalho pode 

impulsionar o bom desenvolvimento quando esse local estiver em condições 

favoráveis. Nisso incide a possível relação entre os processos mentais que ocorrem 

na criação e no reúso do conhecimento compreendido pela Gestão do Conhecimento 

e os ambientes tratados pela Ergonomia Cognitiva. 

 Tendo em vista a aproximação conceitual exposta nessa seção, a proposta 

inicial desse estudo é possibilitar a identificação prática dessa relação temática entre 

a Gestão do Conhecimento e a Ergonomia Cognitiva principalmente com foco no 

ambiente organizacional, objeto principal a ser estudado. Isso se dará a partir do 

mapeamento dos atores envolvidos na criação e no reúso do conhecimento conforme 

a ótica do modelo SECI, cujo enfoque do atual estudo é direcionado aos ambientes 

ergonomicamente hígidos da perspectiva da EC. 

 Nesse sentido, serão observados os elementos como a tomada de decisão dos 

atores humanos, o ambiente e suas características, o conhecimento tácito e explícito 

prévios dos indivíduos imersos em tais ambientes e, por fim, a criação e o reúso do 

conhecimento em ambientes organizacionais tratados na literatura acadêmica, 

sobretudo, teses e dissertações. 

 Dessa forma, ao se buscar a aproximação na literatura acadêmica encontrada 

no levantamento bibliométrico, dos ambientes empresariais do segmento industrial da 

Região Sul do Brasil, cujas características peculiares possibilitem a criação e o reúso 

do conhecimento a partir da ótica do modelo SECI, espera-se encontrar uma 

correlação entre tais temas, sob o viés epistemológico. Assim, a proposta inicial 

apresentada neste alinhamento conceitual, e representada na Figura 2, trata da 

correlação entre Ergonomia Cognitiva e Gestão do Conhecimento, cujas relações se 

estabelecem dentro de um ambiente podendo ser de causa-efeito. 

. 
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Figura 2 – Proposta inicial 

 
 
Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

 Evidencia-se, portanto, a partir da revisão de literatura e do alinhamento 

conceitual, que grande parte dos esforços da Ergonomia Cognitiva está voltada à 

diminuição da carga mental com vistas à facilitação na tomada de decisão. Essa ideia 

pode ser observada no destaque que a literatura menciona quanto à interação entre 

o ser humano e seu ambiente circundante (CAÑAS; WAERNS, 2001; CAÑAS 2002; 

KROEMER; GRANDJEAN, 2005; DELGADO, 2011; 2015; COUTO; COUTO, 2020). 

 A Gestão do Conhecimento se relaciona com o ambiente a partir das relações 

interpessoais necessárias, já anteriormente explicadas, para a criação e o reúso do 

conhecimento. Isso ocorre no local denominado de ba por Nonaka (1994),  Nonaka e 

Konno (1998) e Nonaka e Takeuchi (2008), cujo ambiente deve possibilitar, por 

exemplo, o desenvolvimento do Modelo SECI de conversão do conhecimento, 

podendo ser físico, virtual ou mental. 

 Tendo em vista o exposto na revisão de literatura e no atual alinhamento 

conceitual, passa-se ao capítulo de metodologia da pesquisa de acordo com o que 
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será apresentado a seguir. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados 

no desenvolvimento dessa pesquisa. Primeiramente será exposta a classificação da 

pesquisa e, na sequência, as etapas de planejamento desta com as subseções: fase 

de preparação; fase de desenvolvimento da pesquisa; fase da execução: com a 

análise sistêmica e a análise de conteúdo.  

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA  

 Conforme Faljoni-Alario e Winter (2019, online) a atual pesquisa pode ser 

classificada como interdisciplinar, tendo em vista que o atual estudo “requer diálogos 

não só entre disciplinas próximas, dentro da mesma área do conhecimento, mas entre 

disciplinas de áreas de conhecimento diferentes”. Essa caracterização evidencia-se 

porque aproxima-se a temática da Ergonomia Cognitiva a da Gestão do 

Conhecimento, buscando expor uma percepção mais abrangente desses elementos 

advindos de áreas de conhecimentos distintos, analisados, sob a ótica da Teoria do 

Conhecimento Organizacional de Nonaka (1994), especificamente apoiando-se no 

modelo SECI dela decorrente. 

 Também é possível classificar a atual pesquisa, quanto a sua natureza, como 

aplicada, tendo em vista que serve para resolver problemas práticos, de forma mais 

eficiente à luz da teoria científica (GIL, 2002). 

 De acordo com Gil (2002), é possível identificar as pesquisas conforme seus 

propósitos, sendo a atual de cunho descritivo. As pesquisas descritivas se 

caracterizam como “aquelas que visam descobrir a existência de associações entre 

variáveis” (GIL, 2002, p. 42). Também é possível classificar esta pesquisa como 

bibliográfica, tendo em vista que, segundo Gil (2002, p. 44) “é desenvolvida com base 

em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, 

agregando-se neste estudo teses e dissertações, prioritariamente. Tal delineamento 

aponta para um estudo qualitativo, cujo principal método – técnica de tratamento – 

será a análise de conteúdo sob a ótica proposta por Bardin (2016), considerando-se 

os aspectos quantitativos (frequência, repetição de termos) e qualitativos (análise e 

inferências). 
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 Apresenta-se uma matriz de consistência no Quadro 5 com o resumo das 

especificações e características da pesquisa. 

 

Quadro 5 – Matriz de Consistência 

Problema 
 

Objetivo Geral Objetivos específicos Pressupostos 

Quando se busca 
criar, reusar e 
compartilhar o 
conhecimento e a 
informação, os 
levantamentos 
realizados apontam 
para algumas 
possíveis barreiras. 

Demonstrar a correlação 
descritiva entre Gestão do 
Conhecimento e 
Ergonomia Cognitiva, 
existente na literatura 
acadêmica sobre 
empresas industriais 
brasileiras, que 
possibilitem a criação e o 
reúso do conhecimento 
na perspectiva do modelo 
SECI. 

a) Elencar os conceitos 
práticos de Ergonomia 
Cognitiva aplicados nos 
ambientes determinados. 
b) Levantar os conceitos e 
as aplicações práticas de 
Gestão do Conhecimento 
nos ambientes 
determinados para criação, 
compartilhamento e reúso 
do conhecimento. 
c) Identificar as evidências 
da dependência das ações 
e práticas da Gestão do 
Conhecimento e ações 
práticas da Ergonomia 
Cognitiva. 

A adequação 
ergonômica dos 
ambientes 
possibilita a criação 
e o reúso do 
conhecimento a 
partir da ótica do 
modelo SECI. 

Pergunta da 
pesquisa 

Tipo de pesquisa 

Qual a correlação 
entre a criação e o 
reúso do 
conhecimento e 
ambientes 
cognitivamente 
ergonômicos, 
descritos em 
literatura 
acadêmica e 
analisados a partir 
do modelo SECI? 

Pesquisa 
fundamentalmente 
bibliográfica. 

Método 
 

Pesquisa 
bibliográfica com 
levantamento 
bibliométrico. 
 
 
Caracterização: 
Interdisciplinar, 
aplicada, descritiva 
e de caráter 
fundamentalmente 
qualitativo. 
 
 
Utilização do 
Software MaxQda. 

Fonte: autoria própria (2020). 

 
 Sequencialmente os procedimentos metodológicos indicam o necessário 

estabelecimento de estratégias a serem seguidas quanto ao desenvolvimento de 

estudos acadêmico-científicos e o seu planejamento. O planejamento contém as 

etapas a serem seguidas, que serão pormenorizados na próxima seção.  

5.2 FASES DE PLANEJAMENTO 

 Nessa seção serão abordadas as fases do planejamento da pesquisa que 

conforme Marconi e Lakatos (2010) se subdividem em quatro etapas, a saber: (i) fase 
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de preparação; (ii) fase de desenvolvimento; (iii) fase de execução e; (iv) relatório. 

Estas etapas serão descritas nas próximas subseções.   

5.2.1 Fase de Preparação 

 A fase de preparação iniciou pela escolha do tema a partir de leituras flutuantes 

e varreduras preliminares, conforme Bardin (2016) indica. A leitura foi, em especial, 

do corpo estático de pesquisa que é, segundo Maricato (2011), o que se sabe 

antecipadamente a respeito de um conjunto de dados, por exemplo, a partir de um 

livro, dos temas tratados por um departamento, um grupo de pesquisa, dentre outros. 

Esse autor ainda esclarece que o corpo dinâmico é produzido com base em um tema 

estipulado, sendo que não se conhece antecipadamente o que será levantado. Ambos 

os corpos (estático e dinâmico) compõem a Revisão de Literatura. Desta abordagem, 

após a escolha temática, foram determinados para esta pesquisa as palavras-chave 

e os descritores deste estudo.  

 Para Utagawa, Gambarato e Pereira (2018, p. 33), a escolha dos vocábulos 

que representem as palavras-chave ou os descritores, é essencial no “processo de 

busca qualificada, no entanto, um bom conhecimento da base de dados utilizada é 

igualmente necessário para um melhor aproveitamento no resgate dos artigos”.  

 Quanto à escolha das bases de dados, essas foram selecionadas tanto 

conforme suas respectivas importâncias quanto pelo conjunto de dados que elas 

contêm dentro do universo acadêmico. A Web of Science foi escolhida por se tratar 

de uma base multidisciplinar indexando os periódicos com maior número de citações 

a partir de estatísticas provenientes do Journal Citation Reports (JCR) responsável 

pelo já citado fator de impacto das revistas (WEB OF SCIENCE, 2020, online). A base 

Scopus possui grande parte das publicações internacionais cuja característica é a 

revisão por pares, o que denota maior rigor, ampliando sua importância (ELSEVIER, 

2020, online). A Scielo foi selecionada por abarcar relevantes coleções de periódicos 

nacionais, sendo uma fonte de acesso livre. Finalmente, o Portal Oasis, foi utilizado 

por possuir publicações brasileiras e portuguesas relevantes de acordo com o Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBCIT (2018). Ainda foram 

pesquisadas, além dos artigos, as teses e dissertações na Biblioteca Digital Brasileira 

de Teses e Dissertações – BDTD – e no Portal de Periódicos Capes por estes 

englobarem, também, literatura cinzenta. 



99 

 
 

 As palavras-chave e os descritores determinados pesquisados nessas bases e 

portais estão relacionados às duas frentes principais da pesquisa que são a 

Ergonomia Cognitiva (EC) e a Gestão do Conhecimento (GC). Para o tema da EC o 

subtema estipulado foi a tomada de decisão, com a adição do descritor “processos 

decisórios”. Quanto à GC os subtemas foram o ba ou contexto capacitante e a criação 

e o reúso do conhecimento. Tais temas e subtemas, com seus respectivos descritores, 

são apresentados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Temas e subtemas. 

Tema Subtema 

Ergonomia Cognitiva Tomada de decisão ou processos decisórios. 

Gestão do Conhecimento Ba ou contexto capacitante; criação e reúso do 
conhecimento. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Ressalta-se ainda que esta pesquisa se orientará pelos princípios da revisão 

sistemática de literatura, que pode ser entendida, segundo Ramos, Faria e Faria 

(2014), como uma pesquisa científica cujo rigor metodológico apresenta intensa 

transparência  no sentido de minimizar algum possível enviesamento bibliográfico, a 

partir do momento em que se realizam exaustivos levantamentos das publicações do 

tema determinado. Esses autores ainda mencionam que a revisão sistemática de 

literatura objetiva a síntese dos resultados de várias pesquisas. 

 Nesse sentido, o procedimento “bola de neve” auxilia a revisão sistemática, 

segundo Wohlin (2014), tendo em vista que orienta a verificar a lista de referências, o 

título e o resumo dos artigos recuperados, sendo que, durante esse processo, é 

possível optar pela inclusão ou exclusão de artigos conforme aderência à pesquisa. 

Esse autor cita que diversos estudos sistemáticos enfatizam a importância desse 

procedimento tanto para "pesquisas individuais" quanto "para a construção de 

conhecimento a partir da combinação de resultados de diferentes estudos sobre um 

tópico." (WOHLIN, 2014, p. 1).   

 Ramos, Faria e Faria (2014, p. 23) citam que a revisão sistemática de literatura 

é composta por 8 etapas aqui adaptadas para:  

(i) definição da problemática e dos objetivos (ii) determinação de equações 
de pesquisa pela definição dos operadores booleanos; (iii) determinação das 
bases de dados – âmbito de pesquisa; (iv) definição dos critérios de inclusão; 
(v) definição dos critérios exclusão; (vi) definição dos critérios de validade 
metodológica; (vii) buscas – resultados; (viii) tratamento de dados. 

 Essas etapas possuem desdobramentos que estão explicitados na fase de 
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desenvolvimento da pesquisa. 

5.2.2 Fase de Desenvolvimento da Pesquisa 

 Após a definição da problemática e das bases de dados, determinou-se uma 

equação de pesquisa, para a recuperação do corpo dinâmico, utilizando operadores 

booleanos a partir da combinação principal dos temas, resultando em: {"Ergonomia 

Cognitiva" AND "Gestão do Conhecimento" AND (“ba” OR "Contexto capacitante") 

AND "Criação do conhecimento" AND "Reúso do conhecimento”}. 

 Conforme Ramos, Faria e Faria (2014), foram estabelecidos antecipadamente 

critérios de inclusão para o material recuperado, cujos elementos para a atual 

pesquisa foram: (i) o recorte temporal abranger os anos de 2010 a 2020, razões 

explicitadas na subseção próxima; (ii) a observação da Gestão do Conhecimento 

contemplando a criação e o reúso do conhecimento; (iii) os locais serem indústrias 

brasileiras que incorporem princípios da Ergonomia Cognitiva. Excluíram-se os 

ambientes de micro e pequenas empresas, mantendo-se as médias e grandes 

empresas que observam os conceitos de Ergonomia Cognitiva e/ou as práticas de 

Gestão do Conhecimento.  

 Nesta fase, após a determinação das formas de coleta e de tratamento dos 

dados, iniciou-se a análise crítica dos resultados incluídos, por meio das leituras 

integrais dos achados e a verificação da aderência ao estudo, fundamentando-se na 

Análise de Conteúdo das publicações encontradas previamente de acordo com Bardin 

(2016). A fase de desenvolvimento iniciou-se pelo Levantamento Bibliométrico – 

próxima seção, seguida da Análise Sistemática, da Análise de Conteúdo e do 

Tratamento dos Dados.  

5.2.2.1 Levantamento Bibliométrico 

 A estratégia de busca do levantamento bibliométrico, para a recuperação de 

matéria branca e cinzenta, necessária à construção da Revisão de Literatura foi 

definida dentro de um recorte temporal de cinco anos, extrapolando-se para até dez 

anos em acordo com o procedimento Bola de Neve, segundo Wohlin (2014) e iniciou-

se com a já mencionada definição das palavras-chave, a saber: (A) Ergonomia 

Cognitiva; (B) Gestão do Conhecimento; (C) Contexto capacitante; (D) Criação do 

conhecimento; (E) Reúso do conhecimento. 
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 Feitas as definições das palavras-chave realizaram-se 11 combinações dessas 

expressões, utilizando-se o recurso booleano AND, como, por exemplo, Ergonomia 

Cognitiva AND Gestão do Conhecimento. Tais combinações também foram efetuadas 

no idioma inglês para contemplar a especificidade de bases de dados internacionais, 

e serviram para a recuperação dos corpos de pesquisa. Sequencialmente, foram 

acessadas as bases de dados (Web of Science, Scopus, Scielo, BDTD) e os portais 

(Oasis e Periódicos Capes). 

 As combinações utilizadas aqui são apresentadas apenas em português no 

Quadro 7, mas estas foram também versadas para a língua inglesa:  

 

Quadro 7 – Estratégia de busca combinada 

Busca 
Combinada 

Palavra-
chave 1 

Palavra-chave 
2 

Palavra-
chave 3 

Palavra-chave 
4 

Palavra-chave 
5 

 
Combinação 

A 

Ergonomia 
Cognitiva 

Gestão do 
Conhecimento 

   

“Ergonomia Cognitiva” AND “Gestão do Conhecimento” 

 
Combinação 

B 

Ergonomia 
Cognitiva 

 Contexto 
capacitante 

  

“Ergonomia Cognitiva” AND “Contexto capacitante” 

 
Combinação 

C 

Ergonomia 
Cognitiva 

  Criação do 
conhecimento 

 

“Ergonomia Cognitiva” AND “Criação do conhecimento” 

 
Combinação 

D 

Ergonomia 
Cognitiva 

   Reúso do 
conhecimento 

“Ergonomia Cognitiva” AND “Reúso do conhecimento” 

 
Combinação 

E 

 Gestão do 
Conhecimento 

Contexto 
capacitante 

  

“Gestão do Conhecimento” AND “Contexto capacitante” 

 
Combinação 

F 

 Gestão do 
Conhecimento 

 Criação do 
conhecimento 

 

“Gestão do Conhecimento” AND “Criação do conhecimento” 

 
Combinação 

G 

 Gestão do 
Conhecimento 

  Reúso do 
conhecimento 

“Gestão do Conhecimento” AND “Reúso do conhecimento” 

 
Combinação 

H 

  Contexto 
capacitante 

Criação do 
conhecimento 

 

“Contexto capacitante” AND “Criação do conhecimento” 

 
Combinação  

I 

  Contexto 
capacitante 

 Reúso do 
conhecimento 

“Contexto capacitante” AND “Reúso do conhecimento” 

Combinação 
J 

   Criação do 
conhecimento 

Reúso do 
conhecimento 

“Criação do conhecimento” AND “Reúso do conhecimento” 

Combinação 
K 

Ergonomia 
Cognitiva 

Gestão do 
Conhecimento 

Contexto 
capacitante 

Criação do 
conhecimento 

Reúso do 
conhecimento 

"Ergonomia Cognitiva" AND "Gestão do Conhecimento" AND "Contexto 
capacitante" AND "Criação do conhecimento" AND "Reúso do conhecimento" 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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 O número total de achados foi de 1.093, incluindo textos em inglês e português 

e estão registrados e detalhados na Tabela 4 a seguir. 

 
Tabela 4 – Levantamento Bibliométrico. 

Palavras-chave – Descritores  WOS Scopus Scielo Oasis Total 

Ergonomia Cognitiva + Gestão do 
Conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Cognitive Ergonomics + Knowledge 
Management 

 0 3 0 0 3 

Ergonomia Cognitiva + Contexto 
capacitante 

 0 0 0 0 0 

Cognitive Ergonomics + Enabling 
context 

 0 0 0 0 0 

Ergonomia Cognitiva + Criação do 
conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Cognitive Ergonomics + Knowledge 
creation 

 0 0 0 0 0 

Ergonomia Cognitiva + Reúso do 
conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Cognitive Ergonomics + Reuse of 
knowledge 

 0 0 0 0 0 

Gestão do Conhecimento + Contexto 
capacitante 

 0 0 0 3 3 

Knowledge Management + Enabling 
context 

 2 3 1 2 8 

Gestão do Conhecimento + Criação do 
conhecimento 

 0 0 1 30 31 

Knowledge Management + Knowledge 
creation 

 325 630 33 12 1000 

Gestão do Conhecimento + Reúso do 
conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Knowledge Management + Reuse of 
knowledge 

 14 27 0 0 41 

Contexto capacitante + Criação do 
conhecimento 

 0 0 0 1 1 

Enabling context + Knowledge creation  2 2 0 0 4 
Contexto capacitante + Reúso do 
conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Enabling context + Reuse of 
knowledge 

 0 0 0 0 0 

Criação do conhecimento + Reúso do 
conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Knowledge creation + Reuse of 
knowledge 

 2 2 0 0 4 

Ergonomia Cognitiva + Gestão do 
Conhecimento + Contexto capacitante 
+ Criação do conhecimento + Reúso 
do conhecimento 

 0 0 0 0 0 

Cognitive Ergonomics + Knowledge 
management + Enabling context + 
Knowledge creation + Reuse of 
knowledge 

 0 0 0 0 0 

Total  345 667 33 48 1093 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

  



103 

 
 

 Para uma primeira filtragem dos 1.093 artigos encontrados no levantamento 

bibliométrico foi utilizado o software Zotero para auxiliar na retirada de artigos 

duplicados, restando 886 artigos.  

  Uma segunda filtragem dos achados foi a verificação de revistas indexadas no 

Qualis, sendo mantidos no corpo dinâmico os materiais com publicações em revistas 

A1, A2, B1 e B2, e, para as internacionais, permaneceram as publicações que 

possuíam fator de impacto/JCR, totalizando 838 artigos. 

 Realizou-se então a leitura dos títulos e dos resumos, dos 838 artigos restantes 

no intuito de verificar a aderência ao atual estudo. Muitos dos achados no 

levantamento bibliométrico tratavam de temas correlatos, mas que não são o foco e o 

objetivo desse estudo. Assim, foram retiradas do corpo dinâmico, a partir da leitura 

dos resumos, as publicações que não apresentaram aderência ao tema. O conjunto 

final de artigos selecionados para a Revisão de Literatura desta dissertação resultou 

em 53 publicações que atendiam a todos os critérios de inclusão. Alguns destes 

artigos tratam de questões conceituais enquanto, outros, de casos de empresas 

industriais, sendo possível, portanto, utilizá-los diretamente na Revisão de Literatura.  

 Os procedimentos para o levantamento bibliométrico prévio, relativo à literatura 

branca estão resumidos na Figura 3 a seguir: 

 
Figura 3 – Etapas de levantamento prévio. 

 
Fonte: Autoria própria (2020) fundamentado em Soares, Picolli e Casagrande (2018). 

 

 Além dos artigos buscaram-se teses e dissertações. Os critérios principais 

foram mantidos, mas complementou-se a seleção, ampliando-se o escopo (tempo e 

Definição das Palavras-chave e dos Descritores

Seleção das Bases de Dados

Levantamento Bibliométrico

Filtragem dos Artigos

Classificação dos Artigos
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conteúdo), para que retornasse um maior número de estudos publicados na literatura 

cinzenta – teses e dissertações. 

 Aqui as palavras-chave foram complementadas de outros descritores para 

contemplar o objetivo geral da pesquisa, ou seja, focalizando as empresas de médio 

e grande porte do segmento industrial brasileiro. Os descritores complementares 

adotados nesta fase foram: (i) Ergonomia; (ii) indústria; (iii) Brasil. Manteve-se a 

palavra-chave Gestão do Conhecimento. 

 A busca de teses e dissertações ocorreu tanto no Portal de Periódicos Capes 

quanto na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD. Um dos 

critérios de inclusão limitador foi o tempo de publicação, retendo-se os trabalhos 

publicados nos últimos dez anos. Foram excluídos os trabalhos cujo objeto de 

pesquisa são empresas de micro e pequeno porte, de acordo com a delimitação inicial 

da pesquisa. 

 Complementou-se estes mesmos descritores com uma busca adicional de 

artigos nos Periódicos Capes. Desse modo, foram encontrados teses, dissertações e 

artigos adicionais cujo somatório está representado na Tabela 5. O critério de inclusão 

Qualis acima de B1 foi mantido para os artigos, assim como o JCR, além de se 

apresentarem aderentes com o viés deste estudo, como na busca anterior feita para 

a construção da Revisão de Literatura. 

 
Tabela 5 – Levantamento bibliométrico – Construção da Pesquisa Bibliográfica 

 “GC” AND 
“indústria” 

“GC” AND 
“indústria” 
AND 
“Brasil” 

“GC” AND 
“Indústria 
brasileira” 

“EC” AND 
“indústria” 

“EC” AND 
“indústria” 
AND 
“Brasil” 

“EC” AND 
“indústria 
brasileira” 

BDTD 95 38 3 2 1 0 
Periódicos 
CAPES 

223 186 24 10 7 0 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Desse material, resultaram 15 teses, 24 dissertações e mais 17 novos artigos, 

que acrescidos aos 18 artigos selecionados da Revisão de Literatura voltados para 

Ergonomia Cognitiva, Gestão do Conhecimento e segmento industrial, compuseram 

o corpo para a Análise de Conteúdo, atendendo ao objetivo geral da dissertação. O 

conjunto de materiais que foi objeto da Análise de Conteúdo para a Pesquisa 

Bibliográfica, com vistas aos resultados encontra-se na Tabela 6. Os títulos dessas 

publicações estão apresentados em um Quadro no Apêndice A.  
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Tabela 6 – Resultados do levantamento bibliométrico adicional – corpo de análise 

Natureza do documento Quantidade 

Teses 15 
Dissertações 24 
Artigos 35 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 O corpo estático da pesquisa, foi composto por livros e artigos seminais a 

respeito da Ergonomia Cognitiva, do ba e da Gestão do Conhecimento, e está 

registrado na Tabela 7: 

 

Tabela 7 – Corpus estático 

Natureza do documento Quantidade 

Artigos 9 
Livros 14  

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 Descrito o procedimento do levantamento bibliométrico e o resultado da 

recuperação dos documentos a serem lidos para Análise Sistemática, esta é 

detalhada na próxima subseção. 

5.2.2.2 Análise sistemática 

 Nessa subseção serão elencados os procedimentos metodológicos 

relacionados à análise sistemática dos achados bibliométricos. De acordo com 

Conforto, Amaral e Silva (2011, p. 2), os resultados da análise sistemática “[...] 

permitem identificar lacunas na teoria que podem ser exploradas por outros 

pesquisadores” utilizando resultados anteriores no embasamento de um tema 

proposto. A análise sistemática é, conforme Ramos, Faria e Faria (2014), 

caracterizada por utilizar uma metodologia rigorosa de pesquisa, sintetizando os 

resultados de diversos estudos para o melhor entendimento de um determinado tema.  

 Nesse mesmo sentido, Pagani, Kovaleski e Resende (2017) enfatizam que é 

necessária a leitura sistemática seguindo um roteiro previamente estipulado. Ainda é 

possível entender o viés sistemático para pesquisas levando-se em consideração o 

proposto por Soares, Picolli e Casagrande (2018), ao observar que os achados 

bibliográficos sumarizam evidências científicas referentes a objetivos e soluções 

específicas.  

 De todos os artigos encontrados no levantamento bibliométrico foram, então, 

lidos os resumos e os abstracts para a filtragem de acordo com aderência à pesquisa. 
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Posteriormente os artigos relevantes foram lidos na íntegra e realizados fichamentos 

para a recuperação de dados, levando-se em consideração o título, o contexto 

(unidades de categorização), o objetivo, a metodologia empregada, os resultados e a 

teoria utilizada.  

 Como forma ilustrativa, segue o Quadro 8 com a análise efetuada para dois dos 

artigos utilizados, sendo que a íntegra de todos os artigos analisados se encontra no 

Apêndice B. 

 

Quadro 8 – Análise sistemática dos artigos. 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

The impact 
of knowledge 
management 
on job 
satisfaction 

Uma 
organização 
municipal 
finlandesa  

Propor que a 
Gestão do 
Conhecimento 
possa nutrir a 
satisfação no 
trabalho, 
examinando 
como pode 
aumentar a 
satisfação 
individual no 
trabalho 

Modelo teórico 
referente às 
conexões 
entre as 
facetas da 
Gestão do 
Conhecimento 
e a satisfação 
no trabalho.  

A existência de 
processos de 
Gestão do 
Conhecimento 
no ambiente de 
trabalho está 
significativament
e relacionada à 
alta satisfação 
do trabalho 

Literatura na 
área de Gestão 
do 
Conhecimento  

Cognitive 
processes of 
the 
construction 
engineer: 
planning and 
decision 
making in 
production 
and safety 

Uma 
empresa de 
construção 
no Brasil, 
durante a 
gestão do 
processo de 
construção 
de dois 
edifícios 

Entender 
processos 
cognitivos que 
permitem 
antecipar 
problemas, 
planejamento 
e tomada de 
decisão em 
produção e 
segurança 

Análise de 
atividades 
interagindo 
com estudo 
etnográfico 

É possível 
perceber como o 
modelo pode ser 
utilizado para 
avaliar o 
processo 
cognitivo de um 
ator em qualquer 
sistema de 
produção 

Literatura sobre 
cognição e 
trabalho 
(Ergonomia 
Cognitiva) 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Após realizar essa etapa, passou-se à análise de conteúdo, aspecto que será 
detalhado na próxima subseção. 

5.2.2.3 Análise de conteúdo 

 O atual estudo utilizou da análise de acordo com o viés de Bardin (2016), para 

técnica de tratamento de dados, na qual é possível perceber três fases de análises, 

conforme Quadro 9. A primeira etapa se caracteriza pela pré-análise, ou seja, “é a 

fase de organização propriamente dita” (BARDIN, 2016, p. 125). Nesse período foi 
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realizada a escolha dos documentos baseados na leitura do corpo estático e do 

objetivo geral do estudo.  

 Posteriormente, há a exploração do material com leitura rigorosa e 

incorporação de todos os corpos de pesquisa para a categorização do material 

quando, de acordo com Bardin (2016), são identificadas as categorias de contexto, de 

análise e as unidades de contexto e registro. Essa autora reforça a exploração do 

conteúdo, sua codificação e categorização. 

 Por fim, a terceira etapa, ocorrerá, conforme Bardin (2016), após o 

levantamento bibliométrico finalizado, com os corpos de pesquisa completos quando 

será realizada a análise do conteúdo propriamente dita.  

 

Quadro 9 – Etapas de análise de conteúdo.  

Análise de Conteúdo 

1ª Etapa 
Organização e escolha de 
documentos 
Leituras preliminares 

2ª Etapa 
Classificação do material em 
categorias 

3ª Etapa 
Análise do conteúdo que ocorre 
após o levantamento 
bibliométrico  

Fonte: autoria própria (2020). 

 

 Bardin (2016) adota a categorização de conteúdos, uma classificação dentro 

de grupos que segue uma condição hierárquica, cuja finalidade também é facilitar a 

compreensão dos dados coletados para posterior análise. De acordo com essa autora, 

o grupo mais abrangente é composto pelas categorias de contexto, seguido pelas 

categorias de análise, unidades de contexto e unidades de registro, aprofundando-se 

a análise, respectivamente, em grau de especialização.  

 A leitura flutuante e a análise heurística, nesta pesquisa, contribuíram para a 

determinação das categorias de contexto, juntamente com a especificação das 

palavras-chave e descritores. Assim, para o atual estudo, as duas categorias de 

contexto são: (i) Ergonomia Cognitiva e (ii) Gestão do Conhecimento, exemplificadas 

na nuvem de palavras da Figura 4. 
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Figura 4 – Análise heurística do somatório dos capítulos de EC e GC. 

 

Fonte: Autoria própria com uso do aplicativo Word Cloud Generator (2020). 

  

 As categorias de análise foram decorrentes da escolha das palavras-chave e 

dos descritores advindos da leitura do corpo estático produzido a partir do 

levantamento bibliométrico e da análise sistemática, apoiada pela análise heurística, 

com criação de nuvens de palavras comprobatórias.   

 Para a Gestão do Conhecimento, levantaram-se oito categorias de análise: (i)   

ba ou contexto capacitante; (ii) socialização; (iii) externalização; (iv) combinação; (v) 

internalização; (vi) criação e reúso do conhecimento; (vii) ambiente de criação do 

conhecimento e; (viii) práticas de Gestão do Conhecimento. A análise heurística 

preliminar feita está representada na Figura 5 a seguir, com destaque para palavras 

como Ergonomia, ambiente, carga mental, interação, entender, SECI, que orientaram 

a determinação das categorias de análise. 

 Explicitando-se melhor o procedimento de utilização da nuvem de palavras, 

aparece nesta, por exemplo, o registro SECI, que se remete a Espiral de 

Conhecimento (NONAKA, 1994; NONOKA; TAKEUCHI, 1998), que em realidade se 
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refere às etapas de conversão do conhecimento da socialização, externalização, 

combinação e internalização, que são os elementos de importância para análise. 

 
Figura 5 – Análise heurística do capítulo de Gestão do Conhecimento. 

 

Fonte: Autoria própria com uso do aplicativo Word Cloud Generator (2020). 

 

 Quanto à Ergonomia Cognitiva, o mesmo procedimento foi realizado 

levantando-se sete categorias de análise, a saber: (i) tomada de decisão; (ii) 

processos decisórios; (iii) ambiente hígido; (iv) gestão de projetos; (v) criação e reúso 

do conhecimento; (vi) gestão da informação e; (vii) carga mental. 

 De modo análogo à Gestão do Conhecimento, outra análise heurística inicial, 

agora para a Ergonomia Cognitiva, foi realizada e está representada na Figura 6. 
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Figura 6 – Análise heurística do capítulo de Ergonomia. 

 

Fonte: Autoria própria com uso do aplicativo Word Cloud Generator (2020). 

 

 As categorias de Análise resultantes de ambas as categorias de Contexto são 

apresentadas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Categorização do conteúdo 

Categoria de contexto Categoria de análise 

 
 
 
Ergonomia Cognitiva 

Tomada de decisão 

Processos decisórios 

Ambiente hígido 

Gestão de projetos 

Criação e reúso do conhecimento 

Gestão da informação 

Carga mental 

 
 
 
 
Gestão do Conhecimento 

Ba ou contexto capacitante 

Socialização 

Externalização 

Combinação 

Internalização 

Criação e reúso do conhecimento 

Ambiente de criação do conhecimento 

Práticas de Gestão do Conhecimento 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
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 Decorrentes dessas categorias foram identificadas as unidades de registro 

recuperadas da Revisão de Literatura. As unidades de registro são derivadas das 

unidades de contexto; para Bardin (2016, p. 137) a unidade de contexto é em geral 

parágrafo ou frase, que   

[...] serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 
corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da 
unidade de registro) são óptimas para que se possa compreender a 
significação exata da unidade de registro.  

 As categorias de análise, as unidades de contexto e as unidades de registro 

são exemplificadas no Quadro 11, sendo que a íntegra dessa categorização encontra-

se no Apêndice C.  

 

Quadro 11 – Categorização. 

Categoria de análise Unidade de contexto Unidade de registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomada de Decisão 

[...] as exigências mentais e 
cognitivas também serão 
muito maiores, incluindo o 
domínio e operacionalização 
das diversas tecnologias, bem 
como análise de uma 
variedade de informações de 
fluxos de trabalho, processo e 
ambiente para impulsionar a 
qualidade, aprimorar operações 
e acelerar a tomada de 
decisão de forma assertiva. 
Logo, o estudo processual 
tecnológico da Indústria 4.0 sob 
o enfoque da Ergonomia 
Cognitiva, a qual é um domínio 
de especialização da 
Ergonomia, se faz de grande 
valia, uma vez que desafios 
surgirão das novas exigências 
intelectivas vinculadas a 
sistemas inteligentes. (ROCHA; 
AKKARI, p. 4, 2018). 

Exigências mentais e 
cognitivas; 
 
Variedade de informações; 
 
Trabalho; 
 
Ambiente; 
 
Estudo processual; 
 
Exigências intelectivas. 
 
 

 
 
 
 
 
Ba ou Contexto capacitante 

ba pode ser pensado como um 
espaço compartilhado para os 
relacionamentos emergentes. 
Esse espaço pode ser físico 
(por exemplo, escritório, espaço 
de negócios disperso), virtual 
(por exemplo, e-mail, 
teleconferência), mental (por 
exemplo, experiências 
compartilhadas, ideias, ideais) 
ou qualquer combinação 
deles. (NONAKA; KONNO, p. 
40, 1998). 

Espaço compartilhado; 
 
Ambiente; 

• Físico; 

• Virtual; 

• Mental; 
 
Relacionamentos; 

• Interações; 

• Conversas; 
 
Combinação. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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 Quanto aos procedimentos técnicos de tratamento dos dados empregados na 

atual pesquisa, observa-se que a abordagem foi mista – qualitativa e quantitativa – 

para artigos, teses e dissertações selecionados na BDTD e na base de Periódicos 

Capes, com análise e inferência qualitativas. A ferramenta apoiadora para a análise 

de conteúdo (BARDIN, 2016), foi o software MaxQda.  

 Esse software tem características específicas para a análise de conteúdo 

sendo possível categorizar as informações relevantes a partir da utilização de códigos, 

de cores e de símbolos, utilizando as categorias de análise e as unidades de registro 

propostas na acepção de Bardin (2016). No MaxQda (2020, online) é possível criar 

mapas e estabelecer coocorrências23 e conexões entre os dados quantitativos com a 

posterior análise qualitativa deste conteúdo, conforme descrito na Fase de Execução. 

5.2.3 Fase de Execução 

 A fase de execução, após a coleta de dados, obedeceu ao seguinte fluxo 

condutor: apresentação dos dados e da análise dos resultados coletados nas teses, 

dissertações e artigos, com informações a respeito dos seguintes elementos de 

análise: palavras-chave, resumo, Revisão de Literatura e resultados, como exposto 

na Figura 7, com o uso da ferramenta MaxQda como já mencionado. Os conjuntos 

para a análise foram os conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do 

Conhecimento, as práticas de Gestão do Conhecimento e Ergonomia Cognitiva e as 

evidências trazidas da Análise de Conteúdo.  

 

 
23 Coocorrência, para o atual estudo e verificando as premissas da ferramenta utilizada, é o 

aparecimento simultâneo de mais de um código (categoria de análise/unidade de registro) em um 
único segmento codificado, indo ao encontro da abordagem de Whittaker (1989). 
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Figura 7 – Roteiro de Análise 

 

Fonte: Adaptado de Benelli (2019). 

 

 A apresentação e análise dos resultados, obedecendo ao fluxo mencionado, 

constam do Capítulo 6, sequencialmente. 
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Nesse capítulo serão apresentados e analisados os resultados provenientes do 

levantamento bibliométrico e da pesquisa bibliográfica efetuados na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD e na base dos Periódicos Capes, segundo 

os preceitos da Análise de Conteúdo.  

6.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 Conforme explanado em capítulo anterior, foram recuperadas e selecionadas 

15 teses e 24 dissertações, bem como 35 artigos que compuseram o corpo final para 

a Análise de Conteúdo. As teses, as dissertações e os artigos, cujas referências 

encontram-se no Apêndice A – Referências do Corpor de Análise, foram agrupados 

inicialmente em relação às Áreas de Conhecimento da Comissão de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior – Capes, às palavras-chave e suas incidências, bem 

como às categorias de análise – temas incidentes. 

 Asseverou-se nas Justificativas Teórico-Práticas deste estudo que a Gestão do 

Conhecimento e a Ergonomia são áreas multidisciplinares, iniciou-se, portanto, a 

apresentação do dados coletados buscando-se evidências concretas desta assertiva 

a partir do enquadramento dos achados nas áreas de conhecimento estipuladas pela 

Capes, posto ser esta uma das possibilidades da análise sistemática da literatura e 

de estudos infométricos, de vertente qualitativa. 

 Sequencialmente tratou-se da ocorrência das palavras-chaves no corpo de 

análise, finalizando-se pelo mapeamento do aparecimento das categorias de análise 

neste. Estes levantamentos, segundo Whittaker (1989), podem sinalizar relações não 

triviais entre conceitos científicos e, infere-se, estabelecer bases para a possível 

correlação descritiva postulada nesta pesquisa 

6.1.1 Áreas de Avaliação de Conhecimento – Capes 

 As teses encontradas foram distribuídas em relação às Grandes Áreas de 

Avaliação do conhecimento da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES – Tabela 8, levantando-se quatro áreas, a partir dos dados 

registrados em folha de rosto, em catalogação ou em dados dos repositórios de 
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armazenamento das Teses. 

 

Tabela 8 – Teses por Grandes Áreas de Avaliação do conhecimento – Capes 

Áreas Capes Quantidade 

Engenharias Engenharias II 1 

Engenharias III 3 

Multidisciplinar Interdisciplinar 2 

Ciências Sociais Aplicadas Administração 6 

Ciências da Informação 2 

Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 1 

Total 15 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 De modo análogo, as 24 dissertações também foram agrupadas nas Grandes 

Áreas de conhecimento da Capes e estão apresentadas na Tabela 9. 

 
 
 
Tabela 9 – Dissertações por Grandes Áreas de Avaliação do conhecimento – Capes 

    

Á
re

a
s
 C

a
p
e
s
  

 

Engenharias Engenharias I 1 

Engenharias III 6 

Multidisciplinar Interdisciplinar 5 

  
Ciências Sociais Aplicadas 

Administração 5 

Comunicação e 
Informação 

1 

Economia 2 

Ciências Exatas e da Terra Ciência da Computação 2 

Ciências da Saúde Farmácia 2 

Total 24 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Registra-se que 41,02% dessas publicações fazem parte da Grande Área das 

Ciências Sociais Aplicadas; 28,21% referem-se às Engenharias; 17,95% fazem parte 

da Grande Área Multidisciplinar; 7,69% são publicações relativas às Ciências Exatas 

e da Terra e; 5,13% são pesquisas da Grande Área das Ciências da Saúde – Gráfico 

1. 
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Gráfico 1 – Grandes Áreas de Avaliação do conhecimento – Capes  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Detalhando-se os elementos encontrados 28,23% dos estudos estão incluídos 

na subárea de Administração; 23,08% fazem parte das Engenharias III; 17,95% são 

publicações na área Interdisciplinar; 7,69% fazem parte da área de Ciência da 

Computação; 5,13% é o percentual de estudos para Ciência da Informação, Economia 

e Farmácia e 2,56% das pesquisas são respectivamente das áreas de Comunicação 

e Informação, Engenharias I e Engenharias II, conforme registrado no Gráfico 2. 

Configura-se a temática, inicialmente, como Multidisciplinar, em essência. 

 

28,21%

17,95%

41,02%

7,69%

5,13%

Engenharias Multidisciplinar Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Exatas e da Terra Ciências da Saúde
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Gráfico 2 – Mapeamento das subáreas de Avaliação do conhecimento da Capes para as Teses 
e Dissertações 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Expostos os resultados referentes às Áreas de Avaliação de conhecimento da 

Capes, passa-se aos resultados encontrados relativos à incidência de palavras-chave. 

6.1.2 Palavras-chave e suas incidências 

 No que tange às palavras-chave do grupo das teses analisadas, foi encontrado, 

a partir da contagem manual direta, um total de 64 termos. Esse tópico de análise 

apresenta recorrência de algumas expressões – com suas variações, sendo 

especialmente: inovação (10,94%), Gestão do Conhecimento (7,81%), indústria 

(7,81%), tecnologia (4,69%), criação do conhecimento e colaboração (3,13%), 

enquanto as demais palavras-chave, que não se repetem, representam 62,50% de 

termos, considerados na categoria Outras. Essa categoria apresenta palavras que 

fazem parte de ambas as literaturas – EC e GC – como: criação do conhecimento, 

condições capacitadoras, carga mental, processos decisórios, dentre outras. A 

palavra-chave Ergonomia Cognitiva apareceu apenas uma vez nas teses, o que a 

situou na categoria Outras. Esses resultados são apresentados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Palavras-chave mais recorrentes dentre as Teses 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 De igual modo, foram analisadas as palavras-chave das dissertações que 

compõem o corpo de análise. Como resultados encontraram-se 66 expressões: a 

categoria Outras tem percentual de 42,2%. A expressão Gestão do Conhecimento 

apresenta 24,4% da frequência; Conhecimento soma um total de 10,61%; Inovação 

aparece em 6,06% e, igualmente, a indústria também é observada em 6,06% de 

recorrência; a palavra-chave empresa possui 4,55% de aparecimentos enquanto 

desenvolvimento de produtos e processos contabilizam 3,03% respectivamente. Tais 

resultados podem ser observado no Gráfico 4 a seguir. A expressão Ergonomia 

Cognitiva não apareceu como incidência. 
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Gráfico 4 – Palavras-chave mais recorrentes dentre as Dissertações 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Quanto aos artigos o total de expressões encontradas para as palavras-chave 

foi de 145 termos. Tais elementos resultaram em 8,97% de frequência para a 

expressão Gestão do Conhecimento; Conhecimento aparece sequencialmente com 

6,90%; Indústria é responsável pelo percentual de 4,83% das aparições; as 

expressões gestão da informação, inovação e Ergonomia aparecem, 

respectivamente, com 3,45% cada; Criação do conhecimento, informação e redes 

possuem 2,76% individualmente; a tomada de decisão e os processos cognitivos 

possuem 2,07% das recorrências respectivamente; finalmente o grupamento formado 

pelos termos sem repetições, possuem 56,55% da frequência, sendo categorizado 

como Outras no Gráfico 5. Especificamente a Ergonomia Cognitiva aparece apenas 

uma vez com o percentual de 0,69%. 
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Gráfico 5 – Palavras-chave mais recorrentes dentre os Artigos 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

 Expostas as palavras-chave, verifica-se que para todos os conjuntos de 

documentos, a saber, artigos, dissertações e teses, a maioria dos termos apresenta 

aparecimento único, enquadrados no setor Outras; a frequência mínima de duas 

aparições foi considerada para aparecimento como registro setorial nos Gráficos 3, 4 

e 5. Nota-se que alguns termos aparecem em todos os conjuntos de documentos, 

como, por exemplo, a palavra Gestão do Conhecimento, que ocupa sempre uma das 

duas primeiras posições de aparecimento, enquanto Indústria permanece entre os três 

termos mais frequêntes. A palavra-chave Ergonomia apareceu somente no conjunto 

dos artigos. 

 Outros elementos verificados, a partir das palavras-chave e da leitura dos 

textos, foram os principais ramos da indústria que tais pesquisas estudaram. Dentre o 

somatório de todos os trabalhos analisados, 14,12% se concentraram na indústria 

automotiva; 10,59% em indústrias e empresas de base tecnológica; 9,41% das 

pesquisas foram realizadas na indústria de moda/têxtil/vestuário; a indústria do setor 

alimentício foi estudada por 8,24% das pesquisas; 7,06% são referentes à indústria 

de software; os ramos de construção e eletrodomésticos/eletrônicos somam 5,88% 

das pesquisas respectivamente; empatados com 4,71% estão as indústrias 4.0, as do 
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papel, a farmacêutica e as de agronegócios; os setores da indústria moveleira, 

metalúrgica e de engenharia química correspondem, respectivamente a 2,35%; 

enquanto que as demais somam individualmente 1,18% das ocorrências, conforme é 

apresentado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Ramos industriais das pesquisas analisadas 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 

 Expostos os resultados relativos à incidência das palavras-chave e dos ramos 

da indústria estudados nos documentos, segue-se para os resultados das Categorias 

de análise.  

6.1.3 Categorias de Análise – temas incidentes 

 Em relação às categorias de análise foram determinadas as incidências 

relativas as 15 teses estudadas, sendo os resultados exibidos no Gráfico 7. Nota-se 

que as principais categorias de análise apresentam sempre percentuais acima de 90% 

com ao menos um aparecimento por texto das teses. Esse resultado indica que, dentre 

as teses, sejam estas provenientes da Gestão do Conhecimento ou da Ergonomia 
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Cognitiva, há elementos temáticos que permeiam as diversas categorias de análise 

de ambas as áreas do conhecimento, isto é, existe a ocorrência, de forma implícita, 

de componentes da EC nos textos de GC e vice-versa. Isto permite inferir que os 

temas incidentes são comuns e pertinentes a ambas as temáticas, ou seja, fazem 

parte da linguagem das duas áreas estudadas. 

 

Gráfico 7 – Incidência de aparecimento das categorias de análise nas Teses 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Aprofundando a busca por resultados, recuperaram-se as incidências por 

segmentos codificados. Os segmentos codificados são frases que possuem alguma 

unidade de registro relevante e que, portanto, foi codificada e registrada na ferramenta 

de apoio. Neste estudo foi codificado um total de 18.986 segmentos, distribuídos nos 

documentos, os quais serão pormenorizados sequencialmente.  

 Os dados demonstram que a unidade de registro Ambiente aparece em 25,6% 

de 8.736 segmentos codificados para as teses; a Socialização mostra-se em 22,1% 

dos resultados; a Combinação em 18%; a tomada de decisão é observada em 15,2% 

desses segmentos; Internalização é observada em 14,3%; a Externalização aparece 

em 3,1% enquanto carga mental aparece em 1,8% dos segmentos codificados das 

teses.  
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Gráfico 8 – Incidência de aparecimento dos códigos nos segmentos codificados – Teses 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 O Ambiente apresenta-se com 23% dos 7.292 segmentos codificados para as 

dissertações; a Internalização aparece em 20,7% dos resultados passando à frente 

da Socialização; Sequencialmente, a frequência de Socialização apresenta-se com 

18,2%; tomada de decisão consta em 16,2% dos segmentos codificados das 

dissertações; Combinação, em 14%; Externalização é vista em 6% e a carga mental 

em 1,9% das frases codificadas. A partir desses resultados, observa-se que o 

Ambiente continua sendo o elemento com maior recorrência, enquanto ocorre uma 

mudança na segunda colocação de frequência com a Internalização assumindo maior 

percentual nas dissertações em relação às teses.  

 

Gráfico 9 – Incidência de aparecimento dos códigos nos segmentos codificados – 
Dissertações 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
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 É possível comparar os resultados evidenciados no Gráfico 9 com estudos 

como o de Militão (2019, p. 108) que concluiu que 18% dos aparecimentos foram 

atribuídos à Socialização, enquanto nesta pesquisa registrou-se 18,2%. Dentre as 

respostas das entrevistas realizadas por aquele autor, encontrou-se, ainda, 49% de 

frequência para Externalização, sendo, aqui, encontrados 6%; Militão (2019) 

recuperou 15% para Combinação e 18% para Internalização, ao passo que neste 

trabalho 14% e 20,7% respectivamente. 

 Ainda é possível verificar outros dados resultantes do aparecimento das 

categorias de análise nos textos com os resultados do estudo de Sencioles (2014), 

por exemplo, o qual refere-se às incidências do Modelo SECI, sendo que: 50% dos 

entrevistados fez uso de ações relacionadas à Socialização; 38% foram referentes à 

Externalização; 30% dos entrevistados utilizavam ideias associadas à Combinação e; 

para Internalização foram realizadas duas aferições com questões distintas, cujos 

resultados foram respectivamente 76% e 66% na análise da incidência dessa fase do 

Modelo SECI (SENCIOLES, 2014, p. 74-79). Comparando aos resultados da atual 

pesquisa, existe semelhança no que se refere à importância de componentes como 

Internalização e Socialização, o que indica elementos da GC, sendo que, neste 

estudo, há ainda elementos que também fazem parte da EC, como ambiente, tomada 

de decisão e carga mental.  

 De modo análogo, foram observados os resultados da incidência de códigos 

em 2.958 segmentos relativos aos 35 artigos estudados. Conforme o Gráfico 10, 

dentre esses segmentos, o Ambiente apresenta 23% dos achados; 18,4% estão 

relacionados à Internalização; a tomada de decisão apresenta-se em 15,1% dos 

segmentos codificados; a Socialização está evidenciada em 15%; 14,6% são relativos 

à Combinação; Externalização possui 5,2% das frases codificadas; e carga mental 

aparece com 2,5%. As expressões em língua inglesa aparecem em menor percentual, 

salientando-se que, dos 35 artigos analisados, 5 estão em idioma inglês. Assim, os 

resultados são 3% de segmentos codificados para decision making; 1,3 para 

socialization; place apresenta-se com 1% dos achados; externalization com 0,4%; 

internalization e combination possuem igualmente 0,2% e; mental workload possui 

0,1% dos segmentos codificados. 
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Gráfico 10 – Incidência de aparecimento dos códigos nos segmentos codificados – Artigos 

 
Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 
 Para o conjunto total dos documentos analisados observou-se que o ambiente 

totaliza 24,2% de todos os segmentos codificados, aparecendo em primeiro lugar de 

recorrência. A Socialização mostra-se com 18,2% da frequência. A Internalização 

apresenta-se com 16,5% seguida da Combinação (16,2%). A tomada de decisão 

possui 15,1% das aparições, seguida da Externalização (4,3%) e a Carga mental com 

2,2% encerrando os termos em português que possuem maiores frequências. 

 
Gráfico 11 – Incidência de aparecimento dos códigos nos segmentos codificados – Total 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

  

 Salienta-se que termos como Gestão de Projetos e Ergonomia Cognitiva não 
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apareceram a partir da análise com apoio da ferramenta. 

 Desta forma, com a apresentação preliminar dos resultados, passa-se à análise 

destes, com vistas a identificação de evidências descritivas de correlação contidas 

nos documentos, além da incidência notória da unidade de registro ambiente. 

6.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Esta seção se subdivide na análise dos conceitos tanto de Ergonomia Cognitiva 

quanto de Gestão do Conhecimento, recorrentes na literatura acadêmica relacionada 

a setores industriais nacionais, conforme delimitado a priori. Depois é feita a 

apresentação das práticas levantadas dessas áreas do conhecimento, bem como das 

evidências descritivas de uma possível correlação. 

6.2.1 Conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento 

 De acordo com os achados, a partir da leitura das 15 teses enumeradas de 1 a 

15, os conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento, apesar de 

apresentarem variações, de modo geral, alinham-se com as ideias propostas pelo 

corpo estático da pesquisa fundamentados em Nonaka (1991, 1994), Nonaka e 

Takeuchi (2008), Nonaka e Konno (1998), Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), Nonaka 

e Nishiguchi (2001) para a Gestão do Conhecimento e para a Ergonomia Cognitiva 

em Wisner (1987), Cañas e Waerns (2001), Cañas (2002), Kroemer e Grandjean 

(2005), Delgado (2011, 2015). O Quadro 12 traz alguns exemplos dos conceitos de 

EC e de GC encontrados nos textos das teses. A íntegra com a apresentação dos 

conceitos, observados em todos os textos (teses, dissertações e artigos) encontra-se 

no Anexo D. 
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Quadro 12 – Conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento – Teses  

TESES CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1  
Não aborda diretamente. 

Atrelada às boas práticas para 
gerenciamento de informação, 
conhecimento e portfólio da empresa. (KPI 
– indicador chave de performance) 

2  
 
Não aborda diretamente. 

Gestão do conhecimento é alinhada com os 
objetivos de criar, aplicar e refinar o 
conhecimento em uma organização 
(CONCEIÇÃO, 2013, p.111). Ferramentas 
para framework. 

3  
 
 
 
Não aborda diretamente. 

O gerenciamento destes conhecimentos 
[tácito e explícito] significa uma valorização 
dos aspectos ligados à aprendizagem e às 
possibilidades de formação de um conjunto 
expressivo de soluções propostas que 
podem ser agrupados sob a denominação 
de Gestão do Conhecimento. (p. 18). 
Também utiliza conceitos de Nonaka e 
Takeuchi (1997) – (p. 19). 

4 O estudo da situação de trabalho através 
da ergonomia cognitiva possibilita 
compreender como as pessoas agem, 
assim como pode explicar o curso da 
ação situado no contexto do trabalho 
(TEIXEIRA, 2012, p. 43). 

O conhecimento tácito, ou seja, aquele 
adquirido através da experiência é um fator 
facilitador para o condutor, pois aumenta a 
sua competência e, consequentemente, 
diminui a carga mental de trabalho, como 
explicitado nas verbalizações dos 
condutores a seguir (TEIXEIRA, 2012, p. 
163). 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 O mesmo procedimento foi realizado no grupo das 24 dissertações estudadas, 

cujos exemplos de conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento 

são exibidos no Quadro 13. A íntegra da relação dos conceitos encontrados também 

está apresentada no Anexo D. 
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Quadro 13 – Conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento – Dissertações 

DISSER-
TAÇÕES 

CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1 Não aborda diretamente.  
 
Trata de aspectos cognitivos que 
consistem em crenças, percepções, 
ideias, valores, emoções e modelos 
mentais. 

É “uma caracterização do processo de 
criação contínua de novos conhecimentos, 
disseminando-os através da organização e 
incorporando-os rapidamente em novos 
produtos ou serviços, em desenvolvimento 
de novas tecnologias e sistemas, os quais 
perpetuam a mudança no interior da 
empresa.” (AGUIAR, 2015, p. 20). 

2  
É a interface homem-máquina, 
considerando atributos funcionais como 
segurança e legalidade. 

Não aborda diretamente, porém, liga a 
noção de GC com a segurança: “gestão do 
conhecimento relacionado com o requisitos, 
desenho e implementação de políticas de 
segurança de uma organização e 
arquitetura através de negócios e de TI” 
(SANTOS, 2015, p. 38). 

3  
Não aborda diretamente. 
 
Relaciona com um tipo de conhecimento: 
de modo que seja um insumo passível de 
ser armazenado, combinado e reutilizado. 

No contexto desta dissertação será utilizada 
a definição elaborada por Davenport e 
Prusak (1998) em que os autores definem a 
Gestão de Conhecimento como sendo “um 
método que simplifica o processo de 
partilha, distribuição, criação, captura e 
compreensão do conhecimento da 
organização” (BENINCA, 2015, p. 22). 

4 Não aborda diretamente. 
 
Mantém a ideia atrelada à dimensão 
cognitiva de conhecimentos: pelos 
modelos mentais, crenças, emoções, 
valores e percepções do mundo à sua 
volta e crenças. 

A gestão do conhecimento pode ser 
entendida como conjunto de atividades para 
criar e gerenciar todo conhecimento em 
organização com o propósito de ponto de 
apoio para processo decisório de tomada de 
decisão (MELO, 2019, p. 36). 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 De modo semelhante, foram buscados os conceitos de Ergonomia Cognitiva e 

de Gestão do conhecimento, agora, para o conjunto de artigos recuperados. De modo 

semelhante aos achados para os conjuntos de documentos anteriores, os artigos 

selecionados exibem os conceitos de ambas as áreas do conhecimento, estando em 

sua maioria, alinhadas com o corpo estático desta pesquisa. Alguns exemplos 

encontrados podem ser visualizados no Quadro 14, cuja íntegra pode ser consultada 

no Anexo D. 
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Quadro 14 – Conceitos de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento – Artigos 

(continua) 

ARTIGOS CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1  
 
 
É um processo em que as pessoas 
compartilham ideias, informações e 
sugestões relevantes para as tarefas 
(Eze et al., 2013) entre indivíduos, 
grupos, equipes, departamentos e 
organizações 

Faz menção a diversos conceitos e alinha-
se, principalmente, ao proposto por Nonaka 
e Takeuchi (1997). 
 
Enfim, a criação do conhecimento por 
grupos com diferentes identidades culturais 
se faz de encontros e diálogos, o 
compartilhamento do conhecimento tácito é 
favorecido por laços de proximidade e 
confiança, estimulados por trabalhos em 
grupo e norteados por insights individuais, 
sempre alinhados às premissas e diretrizes 
corporativas (BANISKI; CIESLAK, 2018, p. 
78). 

2 Exibe os conceitos de Moraes e 
Mont’Alvão (1998), Wisner (1987), 
Wisner (1994), ressaltando o aspecto 
cognitivo da carga mental: 
 
Considerando-se que a ergonomia 
também busca estudar o relacionamento 
entre o homem e seu trabalho e que ela 
contempla todas as variáveis 
intervenientes nesse processo, entre as 
quais o estudo da carga mental no 
trabalho, torna-se importante investigar a 
carga mental, já que esta exerce 
influência direta na capacidade do 
homem em utilizar suas habilidades e 
competências para exercer suas 
atividades(CARDOSO; GONTIJO, 2012, 
p. 874). 

 
 
 
 
 
 
 
Não aborda diretamente. 

3 A ergonomia cognitiva é um domínio de 
especialização dentro da ergonomia que 
diz respeito a ‘processos mentais, como 
percepção, memória, raciocínio e 
resposta motora, visto que afetam as 
interações entre humanos e outros 
elementos de um sistema’ (KALAKOSKI 
et al., 2019, p. 1038).  

 
 
 
Não aborda diretamente. 

4 Aborda indiretamente mencionando que 
a EC utiliza conhecimentos dos 
processos mentais cognitivos:  
 
Os processos cognitivos permitem 
antecipar problemas em vários níveis do 
processo de construção, otimiza o 
planejamento e tomada de decisão em 
produção e segurança (FONSECA; 
LIMA; DUARTE, 2019, p. 30).  

 
Não aborda diretamente. 
 
Menciona a relação do conhecimento com 
habilidades pessoais para a análise de 
tarefas cognitivas, análise de trabalho 
cognitivo, dentre outros. 
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ARTIGOS CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

27 Não aborda diretamente. 
 
Exibe o vínculo entre os aspectos 
cognitivos com tipos de conhecimentos: 
“a dimensão cognitiva consiste em 
modelos mentais, crenças e percepções 
tão fortes que se considera como certos.” 

Trabalha diversos conceitos de GC se 
alinha ao proposto por Nonaka e Takeuchi 
(1997) com ênfase no Modelo SECI. 

32 Não aborda diretamente. Aborda indiretamente mencionando que 
alguns autores, dentre eles Nonaka e 
Takeuchi (1997), vinculados ao tratamento 
do tema gestão do conhecimento, 
enfatizam a organização baseada na 
estruturação por projetos. 
 
Desse modo vincula a GC com as práticas. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 Evidencia-se, a partir da análise dos documentos sumarizados nos Quadros 

12, 13 e 14 e detalhados no Quadro do Apêndice D que a Ergonomia Cognitiva, 

conceitualmente, está relacionada à compreensão de como as pessoas agem, 

incluindo, para isso:  

• percepção,  

• memória,  

• raciocínio,  

• conhecimento,  

• compreensão,  

• aplicação,  

• análise,  

• síntese,  

• capacidade absortiva,  

• aprendizado,  

• criação e reúso do conhecimento,  

• crenças,  

• vivências,  

• ideias,  

• valores,  

• modelos mentais,  

• planejamento,  

(conclusão) 
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• segurança,  

• tomada de decisão.  

 
 Quanto aos principais conceitos de Gestão do Conhecimento, igualmente 

sintetizados nos Quadros 12, 13 e 14 e explorados no Quadros do Apêndice D, as 

ideias principais se relacionam com um conjunto de técnicas, habilidades, tecnologias, 

infraestrutura e ferramentas usadas em um processo social entre indivíduos 

perpassando por elementos como:  

• criação,  

• organização,  

• aplicação,  

• disseminação,  

• intensificação,  

• gerenciamento e  

• refinamento do conhecimento em uma organização, gerando a interação entre 

os conhecimentos tácito e explícito, cujo objetivo é destinado à resolução de 

problemas e aprimoramento do aprendizado dinâmico.  

 

 O que se evidencia entre os conceitos encontrados nos textos analisados é a 

aproximação do significado de diversos termos cuja aplicação pode ser observada 

tanto na literatura de EC quanto de GC, como, por exemplo: percepção, memória, 

criação, organização, raciocínio, disseminação, interação, aplicação, síntese, 

aprendizado, crenças, vivências, valores, resolução, modelos mentais, gerenciar, 

planejar, aprimorar, dentre outros. Todos esses elementos possuem alinhamento 

temático tanto com a EC quanto com a GC, representando uma conexão que, 

observando os requisitos da ferramenta utilizada, tem como significado, para este 

estudo, o vínculo ou ligação entre dois elementos. 

 Expostos os elementos conceituais encontrados no corpo de análise desta 

pesquisa, passa-se às práticas identificadas nos grupos de textos estudados. 

6.2.2 Práticas de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento 

 As práticas elencadas nos trabalhos pesquisados que compuseram o corpo 

para a análise de conteúdo, apesar de demonstrarem aderência com o corpus estático 



132 

 
 

e dinâmico, demonstram as tendências de uso das organizações estudadas, situadas 

no segmento industrial. Tais práticas de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do 

Conhecimento são observadas no Quadro 15 e a totalidade encontra-se no Anexo E. 

Revela-se que os segmentos industriais destas teses são 25% de base tecnológica, 

12,5% de software e indústria automotiva respectivamente, seguidas de modo 

igualitário com 6,25% os ramos de papel, eletrodomésticos/eletrônicos, química, 

indústria 4.0, bens de capital, manufatura, alimentício e de transformação. 

 

Quadro 15 – Práticas observadas de Gestão do Conhecimento e Ergonomia Cognitiva 

TESES PRÁTICAS OBSERVADAS – EVIDÊNCIAS 
1 Uso de ferramentas, como, por exemplo: 

O Modelo CMM e o Modelo Digital Plant: PIMS (gestão de informações e conhecimento) 
associados a DVRs (Data Validation and Reconciliation) passam ter um papel de 
destaque e podem ser chamados de core do Digital Plant. 

2 Uso de ferramentas – framework. A ferramenta proposta é um framework (composto de 
3 etapas: prospecção, formalização, execução) para apoiar o processo de interação U-
E ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

3 As ferramentas elencadas por essa pesquisa são:  

• Benchmarking,  

• Coaching,  

• Mentoring,  

• Comunidades de prática,  

• educação corporativa,  

• fóruns e listas de discussões,  

• gestão de conteúdo,  

• lições aprendidas,  

• gestão eletrônica de documentos,  

• inteligência competitiva,  

• mapeamento de competências e processos,  

• melhores práticas, memória organizacional,  

• narrativas, portal corporativo,  

• aprendizagem organizacional,  

• base e mapeamento de conhecimentos,  

• normatização e padronização de documentos,  

• gestão de relacionamento com o cliente e  

• banco de dados 

4 Utilização do método de Análise Ergonômica do Trabalho. 
 
Método: observação livre, observação sistemática com registro de eventos e análise 
cronológica da atividade, estudo dos deslocamentos e da direção do olhar, assim como 
verbalização consecutiva e verbalização proveniente da autoconfrontação do 
trabalhador com o respectivo filme. 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 
 

 As principais práticas de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento 

no conjunto de textos analisados – teses, dissertações e artigos – registram variações 

terminológicas, mas, algumas expressões apresentam-se mais relevantes, como nos 

seguintes casos sintetizados: ferramentas de tecnologia, internet das coisas, Big Data, 
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bancos de dados, gestão eletrônica de documentos, suporte de TI, portal corporativo, 

computação em nuvem, inteligência artificial, robótica, ambiente físico e virtual, 

plataforma web, sistemas integrados, realidade aumentada, dentre outras. No que 

tange às pessoas, as práticas, não dissociadas das anteriores, enumeram-se 

resumidamente, por meio da leitura e do auxílio da ferramenta como: Socialização, 

Externalização, Combinação, Internalização, processos de tomada de decisão, 

captura, organização, raciocínio, uso e reúso do conhecimento, codificação, 

manutenção, aplicação, aprendizagem, empatia, linguagem comum, gestão de 

propriedade intelectual, autonomia, recursos pessoais, acesso à informação, 

redundância da informação, dentre outras.  

 É possível sintetizar as principais práticas como a utilização de ferramentas e 

o provisionamento da infraestrutura das organizações, incluindo os aspectos 

tecnológicos, no intuito de possibilitar ações cognitivas para deliberações em direção 

ao compartilhamento do conhecimento e sua conversão entre o tácito e o explícito. 

Sob esse enfoque, as práticas de EC e de GC, no que tange ao elemento ambiente 

recorrente nos diversos documentos, mostram-se de forma a aproximarem as ações 

de aperfeiçoamento do local onde ocorre a criação e o reúso do conhecimento.  

 Após a exposição das práticas encontradas na literatura selecionada, o que se 

segue é o levantamento das evidências descritivas de correlação entre a Ergonomia 

Cognitiva e a Gestão do Conhecimento. Baseado nos elementos apresentados nas 

seções anteriores é possível observar que tanto os conceitos quanto as práticas de 

EC e GC indicam algumas variações em relação aos propostos pelo corpo estático, 

mas, apesar disso, tais ideias se mantêm próximas aos conceitos originais. 

6.2.3 Evidências Descritivas de Correlação 

 As correlações descritivas foram tratadas a partir da análise de conteúdo do 

conjunto de documentos formado pelos artigos, pelas dissertações e pelas teses, 

tendo por base as categorias de análise e as unidades de registro verificadas com 

apoio da ferramenta MaxQda. Levantaram-se inicialmente as evidências entre as 

categorias de análise e o seu aparecimento nas Teses, gerando-se matrizes de 

códigos por frequência conforme exemplificado sequencialmente.  

 Levantou-se, inicialmente, a frequência numérica, que é a quantidade de 

códigos achados por tese – as categorias de análise e as unidades de registro – uma 
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das funcionalidades da ferramenta MaxQda. Evidencia-se o aparecimento tanto de 

componentes de Ergonomia Cognitiva quanto de Gestão do Conhecimento nos textos 

estudados. Salienta-se que para a maioria dessas teses, há o aparecimento 

simultâneo de termos provenientes de ambas as áreas do conhecimento – EC e GC, 

revelando, novamente, a coocorrência e a conexão entre os termos. 

 Os resultados do Quadro 16 são provenientes de 7 categorias de análise e 58 

unidades de registro, cujo total de incidências levantadas para as teses foi de 8.736.  

 
Quadro 16 – Frequência das categorias de análise e unidades de registro para as Teses 
                                                                                                                                                 (continua) 

Categoria de análise Unidade de registro utilizada Frequência  

 
 
 
 
 
Tomada de decisão 

Processos decisórios; 
Decisão; 
Raciocínio; 
Deliberação; 
Resolução; 
Tarefa; 
Conclusão; 
Elucidação;  
Problema de trabalho; 
Incumbência; 
Ocupação.  

 
 
 
 
 
1.329 

 
 
 
Carga mental 

Preocupação; 
Stress; 
Sobrecarga; 
Irritação; 
Confusão; 
Acidente. 

 
 
 
155 

 
 
 
Socialização 

Observação; 
Imitação; 
Socializar; 
Prática; 
Praticar; 
Treino; 
Treinamento. 

 
 
 
 
1.929 

 
 
 
Externalização 

Externalizar; 
Exteriorizar; 
Expressar; 
Diálogo; 
Dialogar; 
Reflexão; 
Reunião. 

 
 
 
274 

 
 
 
Combinação 

Combinar; 
Aglutinação; 
Rede; 
Documento; 
Conversas telefônicas; 
Base de dados. 

 
 
 
1.569 

 
 
 
 
Internalização 

Internalizar; 
Apreender; 
Aprender fazendo; 
Know-how; 
Aprender; 
Aprendizagem; 

 
 
 
 
1.246 



135 

 
 

Categoria de análise Unidade de registro utilizada Frequência  

Vivência; 
Experiências. 

 
 
 
Ambiente 

Lugar; 
Local; 
Campo; 
Espaço físico; 
Espaço virtual; 
Espaço mental. 

 
 
 
2.234 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Esses números totais apresentados no Quadro 16 podem ser observados na 

Figura 8 distribuídos de modo pormenorizado com relação às incidências das 

categorias de análise e unidades de registro em cada tese analisada. As linhas 

representam exemplos das categorias de análise e das unidades de registro 

analisadas, enquanto as colunas são formadas pelas incidências nas teses 

numeradas de 1 a 15. 

 

Figura 8 – Categorias de Análise e Unidades de Registro – frequência numérica – Teses  

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

  

  

1    2    3    4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15 

(conclusão) 
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 Criaram-se, igualmente, mapas, em forma de matrizes, com a representação 

gráfica das incidências, outra funcionalidade da ferramenta, que possibilitam melhor 

visualização. Os quadrados formados na intersecção entre as linhas e as colunas 

representam as evidências de aparecimento das categorias de análise e das unidades 

de registro nas teses, sendo que quanto maior a dimensão de tais quadrados, maior 

o grau de incidência, logo, maior a coocorrência, indicando maior conexão entre as 

evidências. 

 Observa-se na linha referente à tomada de decisão que há maior incidência na 

Tese 9. Para as expressões resolução, problema de trabalho e carga mental, a maior 

incidência dos termos codificados apresenta-se na Tese 4. A Socialização mostra-se 

mais frequente nas teses 3, 5 e 14, ainda que seja verificada em quase a totalidade 

desse conjunto de documentos, indicando a presença de pelo menos um elemento da 

GC. Externalização e Internalização possuem maior incidência na Tese 3 e, 

igualmente, também fazem parte da maioria dos textos analisados. Outro ponto a ser 

ressaltado é o aparecimento da unidade de registro aprender em todas as teses, 

sejam estas originárias da GC ou da EC, o que demonstra que, mesmo se tratando 

de uma componente de aspectos cognitivos – EC, está elencado entre as teses 

também de GC, mas não de modo explícito quanto à relação ou correlação com a EC. 

Salienta-se, porém, que, apesar das maiores incidências terem sido indicadas na 

figura, há também o aparecimento, mesmo que em menor número, da grande maioria 

das categorias de análise e das unidades de registro para todo o grupo de documentos 

analisados. Esse fato evidencia a coocorrência e, portanto, a conexão, entre os 

elementos da EC com GC, na maioria das teses, mesmo não havendo a correlação 

explícita nesses textos. Tais resultados estão exemplificados na Figura 9. 
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Figura 9 – Categorias de Análise e Unidades de Registro – Teses (incidência) 

 

 
Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 De modo geral, percebe-se, a partir da análise qualitativa, que as teses 

apresentam-se em alinhamento com os autores do corpo estático da atual pesquisa – 

Nonaka (1991, 1994), Nonaka e Takeuchi (20058), Nonaka e Konno (1998), Cañas e 

Waerns (2001), Cañas (2002), Delgado (2011). 

 Quanto ao grupo das dissertações, também foram obtidos dados referentes à 

ocorrência das categorias de análise e das unidades de registro, cujos resultados 

estão apresentados na Figura 10, em forma de uma matriz. Nota-se a existência de 

coocorrências entre os códigos, compostos pelas categorias de análise e as unidades 

de registro, e as dissertações, tanto de Ergonomia Cognitiva quanto de Gestão do 

Conhecimento. Percebe-se, também, que as categorias de análise são comuns às 

dissertações para ambas as áreas do conhecimento – EC e GC. 

 Destacam-se os seguintes elementos:  

• ambiente – 1.680 segmentos codificados; 

• aprendizado referente à internalização – 1.507 segmentos codificados  

• práticas relacionadas à socialização – 1.328 segmentos codificados; 

• tomada de decisão – 1.118 segmentos codificados.  

 Além desses resultados, nota-se que a maioria das categorias de análise e 

unidades de registro aparece para ambas as literaturas, nesse caso, compostas pelas 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15 
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dissertações. 

 

Figura 10 – Categorias de Análise e Unidades de Registro – Dissertações (incidências) 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Construiu-se, também, a matriz de códigos das categorias de análise e de 

unidades de registro relativa ao conjunto de artigos estudados. Salienta-se aqui, o 

aparecimento de novos elementos, que não estavam presentes nas figuras anteriores, 

em razão de termos em inglês, devido ao fato de alguns artigos terem sido publicados 

nesse idioma. Dessa forma, foram inseridas as mesmas palavras para os códigos, 

porém, na língua inglesa, com o intuito de recuperar todos os resultados. Assim, 

observa-se que as últimas linhas da Figura 11 referem-se às categorias de análise e 

às unidades de registro aqui identificadas em inglês por meio das codificações. Essa 

matriz representa que os artigos foram analisados para todas as categorias de análise 

e unidades de registro de modo semelhante aos gráficos anteriores. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
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Figura 11 – Categorias de Análise e Unidades de Registro – Artigos (incidências) 

 

 
Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

1    2    3    4    5     6    7    8    9   10  11  12   13  14  15  16  17  18  19   20  21  22  23  24   25  26  27  28  29  30  31   32  33  34   35  
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 Foi possível a construção de duas matrizes com todas as teses, as dissertações 

e os artigos. Uma das figuras, contendo individualmente cada um dos trabalhos, está 

disponibilizada no Apêndice F, enquanto, aqui, é apresentada a Figura 12 com a 

matriz de códigos agrupados por tipos de documentos. Isso significa que cada coluna 

da figura é representada pelo conjunto de documentos, a saber, os artigos na primeira 

coluna, as dissertações na segunda coluna e as teses na terceira coluna, ao passo 

que as linhas são as categorias de análise e unidades de registro já anteriormente 

mencionadas.  

 Destacam-se os seguintes resultados nessa matriz: a tomada de decisão 

aparece mais dentre as dissertações quando comparada aos outros conjuntos de 

textos, bem como a Socialização, a Externalização, o diálogo, a Internalização e o 

aprender. A carga mental tem maior frequência entre as teses e o mesmo ocorre para 

a resolução, o problema de trabalho, a prática, a Combinação, as redes e o ambiente. 

Os termos em inglês possuem incidência entre os artigos, tendo em vista que cinco 

desses documentos estão nesse idioma e são os únicos com maior frequência nesse 

conjunto de pesquisas.  

 Uma das possíveis justificativas para esses achados pode residir no fato de 

que as teses e as dissertações possuem maior espaço textual para a exposição de 

seus temas. Nessa matriz também é possível perceber que categorias de análise e as 

unidades de registro da Ergonomia Cognitiva aparecem mais no conjunto de teses, 

com exceção da tomada de decisão que possui 452 segmentos codificados enquanto, 

nas dissertações, há 514 segmentos. Para os constituintes da Gestão do 

Conhecimento, há certa alternância de maior frequência entre o conjunto de 

dissertações e de teses, o que fica evidenciado na Figura 12. 
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Figura 12 – Incidência de aparecimento das Categorias de Análise e Unidades de Registro 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 É possível verificar, ainda, outros resultados relativos ao aparecimento de 7 das 

categorias de análise – (i) Tomada de decisão, (ii) Socialização, (iii) Combinação, (iv) 

Internalização, (v) Ambiente, (vi) Externalização e (vii) Carga mental – e de 58 

unidades de registro a partir das cores atribuídas aos termos e às expressões em 

relação aos textos individualmente. A título ilustrativo exibe-se o retrato do documento 

de uma das teses, o estudo de Jorge (2017). Salitenta-se, por exemplo, a prevalência 

do processo de conversão do conhecimento Combinação (azul escuro), aliado à 

tomada de decisão (amarelo) e à Socialização (vermelho). Ou seja, existem 

componentes provenientes tanto da literatura da Gestão do Conhecimento quanto da 

Ergonomia Cognitiva. Nesse contexto ainda se apresenta a Internalização (azul claro), 

a Externalização (roxo) e a carga mental (alaranjado). Com a maior incidência, mostra-
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se o ambiente (cinza), local das interfaces propostas pela Ergonomia Cognitiva e onde 

ocorre o Modelo SECI. Isso ratifica o aparecimento de elementos de EC e GC 

evidenciando a relação entre os temas, o que também se repete dentro de cada texto 

das teses estudadas.  

 
Figura 13 – Retrato do documento – Exemplo de Tese 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
 
Nota explicativa: Tese de referência – JORGE, Carlos Francisco Bitencourt. Análise de fatores 
críticos na gestão do conhecimento e no processo de inteligência em organizações 
complexas: uma análise teórico prática em múltiplas organizações. Orientadora: Profa. Dra. 
Marta Lígia Pomim Valentim. 2017. 511 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – 
Universidade Estadual Paulista, Marília, 2017. 

 

 Como exemplo do retrato do documento de uma dissertação, apresenta-se a 

pesquisa de Beninca (2015), cuja representação gráfica está exibida na Figura 14. 

Aqui, igualmente se evidenciam as categorias de análise e as unidades de registro 

tanto de EC quanto de GC no mesmo documento. O ambiente (cinza) também 

aparece com maior incidência nesse documento, tendo como elementos circundantes 

a Socialização (vermelho), a Internalização (azul claro), a Combinação (azul escuro) 
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e a tomada de decisão (amarelo). 

 Salienta-se que o conjunto de todas as 24 dissertações estudadas possuem 

essa mesma característica, isto é, a de possuírem elementos provenientes de ambas 

as áreas do conhecimento que estão relacionadas de maneira implícita.  

 

Figura 14 – Retrato do documento – Exemplo de Dissertação 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
 
Nota explicativa: Dissertação de referência – BENINCA, Romulo de Aguiar. GSDKM: uma 
estrutura de apoio ao desenvolvimento global de software por meio de práticas de Gestão do 
Conhecimento. Orientadora: Profa. Dra. Elisa Hatsue Moriya Huzita. 2015. 150 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015. 

 

 Analogamente, é possível verificar o retrato do documento de um exemplar do 

conjunto de artigos analisados. Na Figura 15 destaca-se o fato de que existem 

variações na quantidade e na disposição das cores entre os textos, o que pode ser 

notado em todos os documentos analisados, sejam teses, dissertações ou artigos, 

fato explicado pela articulação textual de cada autor. Especialmente na Figura 16, o 

retrato do documento foi produzido pelo ordenamento das cores, sendo uma das 
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alternativas de visualização possibilitadas pela ferramenta MaxQda. Assim, 

inicialmente aparece a Externalização – GC na cor roxa; a Combinação – GC, em azul 

escuro; a Internalização – GC apresenta-se com a cor azul clara; a Tomada de decisão 

– EC mostra-se em cor amarela; a Carga mental – EC, em alaranjado; a Socialização 

– GC na cor vermelha e o Ambiente, proveniente de EC e GC, em cinza, ressaltando-

se que quanto maior o número de linhas de uma determinada cor, maior é a incidência 

do termo correspondente no texto. A tomada de decisão, nesse artigo, mostra-se 

predominante, seguida da Socialização. Novamente, evidencia-se a existência de 

integrantes oriundos de ambas as áreas do conhecimento – EC e GC – o que sugere 

a relação temática de modo tácito, resultado esse que também é válido para todos os 

conjuntos de documentos analisados. 

 
Figura 15 – Retrato do documento – Exemplo de Artigo 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
 
Nota explicativa: Artigo de referência – PINTO, Andréa Gonçalves; TERESO, Mauro José 
Andrade; ABRAHÃO, Roberto Funes. Práticas ergonômicas em um grupo de indústrias da região 
metropolitana de Campinas: natureza, gestão e atores envolvidos. Revista Gestão & Produção, São 
Carlos, v. 25, n. 2, p. 398-409, 2018. 
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 A mesma correlação entre as categorias de análise, observadas a partir das 

cores, pode ser observada nos artigos que foram escritos em língua inglesa. Porém, 

devido ao fato de a codificação dos termos seguir o idioma inglês, foi necessário inserir 

as categorias de análise nesse idioma e, portanto, outras cores, sendo os tons mais 

claros relativos aos elementos da Gestão do Conhecimento enquanto as cores mais 

escuras fazem menção à Ergonomia Cognitiva. Desse modo, observa-se na Figura 

16 o retrato do documento de um artigo em inglês escrito por Muniz Jr. et al. (2019) e 

que novamente contém a coloração de ambas as áreas do conhecimento – EC e GC. 

Por exemplo: Decision making – EC aparece com a cor marrom; Mental workload – 

EC apresenta-se no tom de verde mais escuro; Internalization – GC mostra-se em 

uma tonalidade de verde um pouco mais clara que Mental workload; Combination – 

GC é visualizada em um tom vivo da cor verde; Externalization – GC exibe-se em um 

tom ainda mais claro de verde; enquanto Socialization – GC está com a cor mais clara 

dentre as tonalidades de verde; Place que pertence a ambas as áreas, aparece em 

cinza, em alinhamento com os demais resultados analisados. 

Figura 16 – Retrato do documento – Exemplo de Artigo em inglês 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
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Nota explicativa: Artigo de referência – MUNIZ JR, Jorge et al. Knowledge sharing in the 
automotive sector: a comparative study of Chinese and Brazilian firms. Production, São Paulo, v. 29,  
2019, p. 1-21. 

 

 O que se observa no conjunto geral de documentos composto por todo o corpo 

de análise é o aparecimento simultâneo – coocorrência – em cada estudo analisado 

individualmente, de componentes originários da EC e da GC (BARDIN, 2016; 

WHITTAKER, 1989). Esses resultados podem subsidiar a inferência de que existem 

evidências de conexões e de relações entre os temas. 

 Também foram encontrados resultados relativos a conexões entre as 

categorias de análise e as unidades de registro (codificações) inseridas no software. 

Tais conexões são demonstradas pela relação entre as linhas, representadas pelos 

códigos, e as colunas, relativos aos códigos nos segmentos codificados dos textos 

das dissertações estudadas. De acordo com a ferramenta, essa matriz, igualmente, 

“exibe a coocorrência de dois códigos em um segmento ou documento” (MAXQDA, 

online, 2020). 

 A título exemplificativo, na terceira linha da Figura 17 consta a unidade de 

registro “resolução”, cuja intersecção com a terceira coluna, representada pela 

expressão “problema de trabalho”, apresenta 407 segmentos codificados nos textos. 

Essa intersecção gera uma opção gráfica no formato de um quadrado com dimensões 

maiores comparativamente com outras intersecções, por exemplo, a da coluna 

seguinte “carga mental” apresentando 1 segmento textual codificado. Aqui, a imagem 

aparece com o posicionamento do cursor sobre o quadrado da intersecção da linha 

“resolução” com a coluna “problema de trabalho”, evidenciando o número de 

segmentos codificados.  
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Figura 17 – Exemplo de Coocorrências entre os códigos – Dissertações 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Do ponto de vista qualitativo, esses resultados demonstram que, para essa 

literatura, existe a correlação entre problema de trabalho e resolução, tendo em vista 

que se trata de uma relação de causa-efeito e, mesmo quando não evidenciada qual 

é a resolução para tais problemas de trabalho, ao menos existe a menção direta entre 

as expressões. Um exemplo com a resolução do problema de trabalho é encontrado 

na dissertação de Santos (2015), mencionando, naquele contexto, que o projeto 

informacional é a primeira fase de identificação da tarefa do projeto e que exige um 

processo de trabalho metódico, ou seja, há um problema de trabalho identificado e 

uma maneira de resolução mencionada. Outro exemplo é “[...] são conduzidos a 

captura e tratamento da informação sobre o problema ou tarefa de projeto” 

(SANTOS, 2015, p. 26). 

 Dessa forma, observa-se na Figura 18 a totalidade das coocorrências entre as 

categorias de análise e as unidades de registro das dissertações, a partir das 

intersecções entre linhas e colunas acima detalhada. Além das já esperadas relações 

dos elementos do modelo SECI, esses documentos apresentam intersecções com 

maiores valores representadas pelos seguintes pares de expressões: problema de 

trabalho/resolução; ambiente/aprender; ambiente/redes; ambiente/prática; dentre 

outros. Também se evidenciam diversos segmentos codificados para: 

ambiente/tomada de decisão; ambiente/problema de trabalho; ambiente/carga mental 

de trabalho. Tais resultados indicam a existência de relação temática entre as duas 

áreas do conhecimento – EC e GC, a partir de categorias de análise e das unidades 

de registro exploradas, e mais importante, uma real correlação.  
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 Há, também, elementos de correlação temática entre as duas áreas do 

conhecimento, sendo que, a título exemplificativo, selecionou-se uma unidade de 

registro de EC (tomada de decisão) e uma de GC (Externalização) na dissertação de 

Mendonça (2016, p. 124), onde se registra: "[...] a partir das informações 

externalizadas pelo analista de inteligência, a possível tomada de decisão/ ação do 

gestor da equipe [...]". Esse trecho indica a correlação entre os termos da GC com os 

da EC em um único segmento codificado, revelando que a literatura de uma área (GC) 

utiliza, também, expressões advindas de outro âmbito (EC). 

 Para ilustrar a correlação entre problema de trabalho e resolução há o seguinte 

trecho da dissertação de Beninca (2015), constando: "[...] deverá ser implementada 

e integrada às ferramentas de Gerência de Projeto [...] possibilitando a  

rastreabilidade entre os conhecimentos gerados/usados durante as interações e a 

tarefa especifica associada a esse". Um exemplo para outra conexão – 

ambiente/aprender – está no seguinte trecho da dissertação de Beninca (2015, p.3): 

"[...] registro de conhecimento do ambiente organizacional ou na própria organização, 

quando esse é chamado de identificação, dando assim início a aprendizagem 

individual e ao ciclo de aprendizagem organizacional [...]". 

 

Figura 18 – Coocorrências entre códigos – Dissertações  

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 De modo semelhante, foram encontrados resultados de conexões entre as 

codificações nos textos provenientes do conjunto das teses estudadas. A Figura 19 
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expõe estas coocorrências, salientando que, apesar de existirem diferenças entre os 

achados dos conjuntos das dissertações e das teses, evidenciam que para a maioria 

dos termos de ambas as áreas do conhecimento – EC e GC – ocorrem aparecimentos 

provenientes das duas literaturas, ainda que não existam elementos explícitos de 

correlação, mas sim, evidência de conexões. Como exemplos dessas intersecções de 

maiores frequências estão os seguintes pares de termos: problema de 

trabalho/resolução; prática/aprender; ambientes/prática; ambiente/aprender; 

socialização/ambiente e ambiente/redes. Portanto, analogamente aos resultados das 

dissertações, o grupo de teses evidencia a relação e a conexão entre as temáticas 

propostas nesta pesquisa. 

 Sob o viés qualitativo, no intuito de exemplificar a correlação das duas áreas 

do conhecimento, selecionou-se dentre as categorias de análise uma unidade de 

registro para EC – tomada de decisão – e uma de GC – Socialização (representada 

pela unidade de registro observação) – na tese de Teixeira (2012, p. 84) buscando a 

coocorrência, onde se encontra: “As principais etapas que uma pessoa realiza para a 

tomada de decisão são: observação (identificação do problema), avaliação 

(organização das informações e elaboração da estratégia de ação) e seleção de uma 

resposta”. Esse trecho apresentado evidencia uma correlação entre as duas áreas do 

conhecimento em um único segmento codificado. 

 Outro exemplo da coocorrência entre Socialização, aqui representada pelas 

unidades de registro “imitar” e “observação”, com o problema de trabalho, 

caracterizado pela unidade de registro “execução da tarefa”, pode ser observado na 

tese de Ziviani (2012, p. 100), encontrando-se: “Os membros tentam imitar os 

métodos de execução da tarefa, com base na observação direta”. Observa-se aqui 

a utilização de termos provenientes de ambas as áreas do conhecimento, explicitando, 

novamente, a correlação temática. 

 O significado qualitativo também é observado, por exemplo, no trecho da tese 

de Teixeira (2012, p. 74) ao tratar de elementos do ambiente e da Socialização: "A 

observação direta permite a coleta de informações no momento do seu exercício, 

exigindo a permanência do pesquisador no local e durante a realização do trabalho”. 

Outro exemplo dessa conexão pode ser observado na tese de Jorge (2017, p. 314) 

evidenciado em: "[..] por meio da observação direta, [...] do nível tático, que a 

organização busca estimular a construção de conhecimento e a busca de 
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informações do ambiente externo, mesmo que de maneira indireta”.  

 

Figura 19 – Coocorrências entre os códigos – Teses 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Além desses grupos de textos, ainda foi possível recuperar os mesmos 

elementos a partir dos artigos selecionados. Assim como na opção “retrato do 

documento”, alguns artigos selecionados estão no idioma inglês, o que gerou a 

necessidade de codificação dos mesmos termos nessa língua. Desse modo, é 

possível observar, na Figura 20, a existência de algumas linhas a mais ao final da 

imagem, que são justamente os termos em inglês: decision making; resolution; work 

problem; mental workload; accident; Socialization; Externalization; Combination; 

Internalization. 

 Os artigos em idioma inglês também exibem exemplos de correlação temática 

entre as duas áreas do conhecimento. No artigo a respeito de compartilhamento de 

conhecimento de Muniz Jr. et al. (2019, p12) foi selecionada uma unidade de registro 

da EC (decision) e uma da GC (training) referente à categoria de análise Socialization, 

encontrando-se: “[...] the number of decisions to be taken, [...] shall be borne by the 

operator’s skill, even with the instructions and training required, need to rely on 

individual memory and cognitive ability” – “[...] o número de decisões a serem 

tomadas, [...] deve ser suportado pela habilidade do operador, mesmo com as 

instruções e treinamentos necessários, necessidade de contar com memória e 

capacidade cognitiva”. Salienta-se, ainda, que ao final desse segmento codificado se 
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encontra o termo capacidade cognitiva proveniente da EC em um texto relativo ao 

compartilhamento do conhecimento – GC. 

 

Figura 20 – Coocorrências entre os códigos – Artigos 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Sob o prisma qualitativo, a ferramenta MaxQda possibilita encontrar resultados 

dessas conexões, como, por exemplo, a conexão tríplice de ambiente, rede e 

aprender, observada inclusive em suas nuances no artigo de Neves e Cerdeira (2018, 

p. 5):  

Se este conhecimento não tiver sido anteriormente disponibilizado, 
partilhado e transferido para outros membros da organização, ou se não 
tiver sido transformado em conhecimento organizacional, quando as 
pessoas abandonam a organização deixam um espaço livre na sua rede de 
relações e interações sociais, que pode ser entendido como uma lacuna 
(uma falta ou uma espécie de “buraco”), já que ao saírem as pessoas levam 
consigo as informações, os conhecimentos e a experiência acumulada ao 
longo de muitos anos, que com frequência mais ninguém possui. 

 

 Finalmente, exibe-se a Figura 21 com todas as coocorrências entre os códigos 

relacionadas a todos os documentos estudados. Apesar de resultados diferentes, 
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observa-se novamente uma semelhança entre as figuras no que se refere à existência 

de diversos elementos de conexão entre as linhas e colunas das imagens. Salienta-

se, porém, que tais conexões estão evidenciadas nos grupos de códigos cujos textos 

estão no mesmo idioma.  

 Ilustrando uma das conexões recorrentes, ambiente/aprender, pode-se 

observar o trecho do artigo de Pereira e Silva (2018, p. 19): “Porém, verificou-se, a 

partir da observação participante, que parte dos entrevistados não pode 

compartilhar suas experiências, [...] na granja é precária, criando um ambiente em 

desarmonia”. Esse segmento demonstra a relação do ambiente com o aprendizado e 

o compartilhamento, ou seja, elementos tanto da EC como da GC em alinhamento 

para a criação e reúso do conhecimento, o que sugere correlação efetiva das variáveis 

descritivas. Isso também é evidenciado nas Figuras 19, 20, 21, além da Figura 22. 

 

Figura 21 – Coocorrências entre códigos – Conjunto total de documentos 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Além das conexões entre os códigos, representados pelas categorias de 

análise e das unidades de registro, ainda é possível verificar a presença dos 
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elementos de ambas as áreas do conhecimento – EC e GC – a partir da alternativa 

possibilitada pela ferramenta: modelo de coocorrência – o aparecimento de ao menos 

dois códigos (categoria de análise; unidade de registro) em um único segmento 

codificado que está sendo analisado – destes termos e expressões nas relações 

encontradas de modo geral aos textos, conforme já mencionado.  

 De modo ilustrativo, foi selecionada a categoria de análise Tomada de Decisão. 

Esta apresenta coocorrência com outras categorias e unidades de registro que fazem 

parte tanto da literatura de Ergonomia Cognitiva quanto de Gestão do Conhecimento, 

tais como: carga mental; resolução; problema de trabalho; Ambiente; Socialização; 

Combinação; Internalização; dentre outras.  

 Um exemplo proveniente do artigo de Silva et al. (2011, p. 5) é a presença da 

correlação entre tomada de decisão e o ambiente: “[...] o processo de tomada de 

decisão pode ser definido como a forma que os indivíduos agem quando uma ação 

decisória é demandada, [...], além de sua associação com o ambiente em que o 

indivíduo está inserido”. Esses tipos de resultados – coocorrência entre tomada de 

decisão (em amarelo) e ambiente (em cinza), dentre outros termos – podem ser 

observados na Figura 22.  
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Figura 22 – Coocorrência – EC e GC – exemplo: Tomada de Decisão 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 No que tange às coocorrências entre as categorias de análise, é possível 

verificar entre quais categorias existe maior frequência. A ferramenta possibilita esse 

resultado a partir da largura das linhas entre os termos. Por exemplo, a tomada de 

decisão possui maior frequência de coocorrência com aprender, ambiente e 

resolução. Ligeiramente menor frequência é evidenciada na ligação de tomada de 

decisão com problema de trabalho. Nessa sequência de maior para menor frequência, 

de coocorrência encontram-se igualmente as categorias redes e prática, sendo que, 

finalmente, com menor frequência estão as demais, a saber: carga mental, 

socialização, externalização, diálogo, combinação e internalização. Esses resultados 

são apresentados na Figura 23. 
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Figura 23 – Coocorrência – EC e GC – resultados por frequência – exemplo – Tomada de 
decisão 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Outro exemplo pode ser verificado quando se insere uma categoria de análise 

oriunda da literatura da Gestão do Conhecimento, a “Combinação”, termo com 

recorrência importante nos textos. Os resultados obtidos com apoio do software 

evidenciam a conexão entre Combinação com: Ambiente; Socialização; 

Externalização; Internalização, além de carga mental; problema de trabalho; 

resolução; tomada de decisão, dentre outras. Desse modo, a Figura 24 ilustra a 

coocorrência das categorias de análise e unidades de registro tanto de GC quanto de 

EC e suas ligações, especialmente os elementos essenciais à Combinação, de acordo 

com a literatura acadêmica e corroborado pelos resultados evidenciados pela 

ferramenta de apoio. 
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Figura 24 – Coocorrência – EC e GC – exemplo: Combinação 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Corroborando esse achado, existe a possibilidade de reunir mais de um termo 

na busca por resultados, sendo que, na Figura 25, aparecem agrupadas todas as 

categorias de análise formadas pela literatura tanto de Ergonomia Cognitiva quanto 

de Gestão do Conhecimento no idioma português. O que se observa são conexões 

existentes entre cada um dos elementos de ambas as literaturas pesquisadas. A 

unidade de registro ambiente liga-se com outras 12 expressões, bem como com 

tomada de decisão, Socialização e Combinação também apresentam 12 conexões 

– Figura 26. A Internalização apresenta 11 junções, enquanto carga mental possui 

10 conexões. A Externalização apresenta-se com 9 ligações, sendo as demais 

expressões aparecem com número inferior a 9 ligações. 
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Figura 25 – Coocorrência – EC e GC – Totalidade de códigos 

 

Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 

 

 Com base em todos os resultados apresentados e, especialmente, nos 

elementos demonstrados na atual subseção, observa-se que, apesar de não haver 

correlação explícita e intencional nos textos estudados, é possível notar a 

aproximação dos termos e dos significados relativos às duas áreas do conhecimento, 

denotando aproximação temática.  

 Além disso, analisando os resultados como o retrato do documento, 

exemplificados nas Figuras 13, 14, 15 e 16, fica evidenciada a presença, em cada 

texto, de elementos tanto de Gestão do Conhecimento quanto de Ergonomia 

Cognitiva.  

 Nesse sentido, quando se analisam os textos, percebe-se que boa parte da 

busca pelo aprimoramento do ba, contexto capacitante, ou ambiente de 

compartilhamento  é, em outras palavras, a adequação ergonômica proposta pelos 

conceitos e práticas apresentadas na literatura de EC (TEIXEIRA, 2012; CARDOSO; 
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GONTIJO, 2012; BITENCOURT; LEMOS, 2016; KALAKOSKI et al., 2019). Salienta-

se que esse ambiente pode ser físico, virtual ou mental (NONAKA; KONNO, 1998; 

VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001; JORDÃO, 2015; PEREIRA; SILVA, 2018; 

EZEQUIEL; YAMAGUCHI; WATANABE, 2019).  

 Para ilustrar esse resultado, pode-se citar a dissertação de Aguiar (2015, p.13), 

advinda da GC, com o seguinte trecho: “[...] ajuda na organização e alocação dos 

recursos em uma postura única e viável por parte das organizações, baseadas em 

competências e deficiências internas, bem como mudanças no ambiente para o 

alcance dos objetivos". Outro exemplo encontra-se na tese também originária da GC 

de Jorge (2017, p. 126) quando, ao abordar os elementos essenciais à criação e ao 

reúso do conhecimento, menciona a importância, por exemplo do: “Espaço físico 

disponível para a realização de processos, atividades e tarefas organizacionais”. 

Ainda é possível encontrar exemplos oriundos da literatura em EC, como na tese de 

Teixeira (2012, p. 31): “O rápido aumento na implantação das tecnologias de 

informação e de comunicação em diversas esferas da atividade humana fez da 

tecnologia um instrumento de uso intenso pelo ser humano para se relacionar com o 

ambiente”. Esse trecho de literatura proveniente da EC demonstra a conexão entre 

termos utilizados pela GC e pela EC no aprimoramento do ambiente que é o local 

onde há a criação e reúso do conhecimento. 

 Todos esses exemplos são corroborados pelos retratos de documento 

expostos nas Figuras 15, 16 e 17, quando se evidenciam componentes oriundos de 

ambas as áreas do conhecimento para o desenvolvimento do ambiente voltado à 

criação e ao reúso do conhecimento. De modo semelhante, também existem tais 

evidências das relações temáticas nas Figuras 8, 9, 10, 11 e 12 que representam as 

matrizes das codificações (categorias de análise e unidades de registro). 

 A partir dos resultados encontrados, com apoio da ferramenta MaxQda, 

identificou-se que a literatura de Gestão do Conhecimento busca o aperfeiçoamento 

do ba mediante a utilização do Modelo SECI nos ambientes estudados. 

Analogamente, a literatura em Ergonomia Cognitiva busca o aprimoramento da 

relação entre o ser humano e seu trabalho, o que necessariamente se dá a partir da 

interface com o ambiente. Assim, foram identificados elementos de conexão real entre 

a Ergonomia Cognitiva e a Gestão do Conhecimento, transcendendo o senso comum, 

que são destacados no Quadro 17. No entanto, apesar da existência de correlações 
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não há possibilidade de generalizações, demandando estudos futuros. 

 

Quadro 17 – Principais conexões e relações entre EC e GC 

Conexões e correlações evidenciadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexões 

O ambiente é um real elemento de conexão para as várias práticas de Gestão do 
Conhecimento e da Ergonomia Cognitiva. 

Os processos de Socialização e Combinação sobressaíram-se na conversão do 
Conhecimento – Modelo SECI. 

A tomada de decisão exige ações de criação e de conversão do conhecimento 
(Combinação, Externalização) 

A Combinação exige ambiente adequado (hígido) e práticas de GC para 
estabelecer-se. 

Conceitos de percepção, memória, criação e disseminação do conhecimento, 
crenças, aprendizado e modelos mentais, permeiam ambas as áreas – EC e GC. 

Algumas práticas tais como uso de ferramentas de TI – portais, sistemas 
integrados; linguagem comum; uso e reúso do conhecimento; facilidade de acesso 
e redundância da informação; ênfase no melhor uso de ambientes físicos e virtuais; 
valorização de crenças e a empatia, são comuns às duas áreas temáticas 

O incremento das infraestruturas das organizações para otimizar ações cognitivas, 
fundadas no compartilhamento do conhecimento, com ênfase nos seus processos 
de conversão (tácito e explícito), também é comum às duas áreas. 

Correlações 
Causais 

O ambiente propício facilita a tomada de decisão. 

A tomada de decisão exige amplitude da capacidade cognitiva 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

 Constata-se que nesta área multidisciplinar, com evidências de ser 

interdisciplinar, as indústrias automotivas, de base tecnológica, moda – vestuário e 

têxtil, além da alimentícia e de software partilham dos conceitos de Ergonomia 

Cognitiva e Gestão do Conhecimento, sem, entretanto, explicitarem a relação entre 

as temáticas. 

 Então, tendo em vista a exposição destes resultados, passa-se às 

considerações finais desta pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo é apresentado com a seguinte divisão: um resgate do problema 

e da pergunta da pesquisa com os resultados direcionados à resposta desta. Há 

menção aos pressupostos, bem como às limitações da pesquisa com sugestões para 

trabalhos futuros ao final. 

7.1 RESPOSTA À PERGUNTA DE PESQUISA E AOS OBJETIVOS DELIMITADOS 

 No Capítulo introdutório deste trabalho, verificou-se a existência de barreiras à 

criação e ao reúso do conhecimento, as quais podem ser físicas, ambientais, 

psicológicas, culturais, dentre outras. Quanto às consequências dessas barreiras, 

foram listados alguns componentes como: o desperdício financeiro e a piora na 

qualidade do fluxo de informações, o que dificulta, sobremaneira, o reúso do 

conhecimento nas organizações. 

 Levando em consideração as barreiras à criação e ao reúso do conhecimento, 

nota-se que os indivíduos, que efetivamente criam o conhecimento, necessitam de um 

ambiente adequado para as interações indispensáveis em todo esse processo, a 

exemplo do Modelo SECI selecionado pelo atual estudo. Nesse sentido, foi observado 

que a Ergonomia Cognitiva busca, justamente, a higidez desse ambiente, 

aprimorando as interfaces entre o ser humano e o seu entorno. 

 Desse modo, conforme exposto no problema de pesquisa, o atual trabalho foi 

norteado pela seguinte pergunta de pesquisa:  

 

 Qual a correlação descritiva entre a criação e o reúso do conhecimento e 

os ambientes cognitivamente ergonômicos, descritos em literatura acadêmica e 

analisados a partir do modelo SECI?   

 

 Para responder à pergunta de pesquisa, lançou-se mão dos pressupostos 

mencionados no Capítulo 1 deste estudo e que são aqui listados com suas respectivas 

respostas específicas. 

 A partir da Revisão de Literatura e dos resultados subsequentes à análise da 

literatura acadêmica composta pelos artigos, dissertações e teses, é possível inferir 
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veracidade ao primeiro pressuposto de que ambientes ergonômicos, alinhados à 

Ergonomia Cognitiva, possibilitam um melhor fluir para a criação e o reúso do 

conhecimento devido às conexões e às relações existentes nestes, ajustando-se 

também à Gestão do Conhecimento, o que foi constatado na pesquisa com apoio da 

ferramenta utilizada.  

 O segundo pressuposto é de que ambientes ergonomicamente tratados e 

que utilizam a Gestão do Conhecimento possibilitam maiores e melhores 

condições de criação de conhecimento e do seu reúso para as empresas, 

havendo uma correlação entre ambiente ergonomicamente hígido e 

criação/reúso do conhecimento que pode ser levantada a partir de literatura 

cinzenta. Observou-se, sim, que os ambientes ergonômicos possuem qualidades 

que, de modo análogo, são facilitadores dos aspectos cognitivos dos usuários, bem 

como se alinham com as necessidades expostas pela literatura de GC em relação à 

criação e ao reúso do conhecimento. 

 Essa relação fica evidenciada nos segmentos textuais analisados quando se 

buscam elementos das duas áreas do conhecimento, ou seja, quando se analisa 

algum termo de Ergonomia Cognitiva e de Gestão do Conhecimento. Apesar de haver 

correlação nos textos estudados, não há aqui uma análise estatística para conferir a 

relação de causalidade. Desse modo, o que se observa são coocorrências, conexões 

e relações entre os temas, evidenciadas mais pormenorizadamente na seção 6.2 do 

capítulo de resultados.  

 Em relação ao terceiro pressuposto: Ambientes em conformidade com 

diretrizes propostas pela Ergonomia Cognitiva, conforme Cañas (2002), 

apresentam correspondência com o desenvolvimento do ambiente da criação e 

de reúso do conhecimento conceituado por Nonaka e Konno (1998) como ba, 

necessários para que o modelo SECI seja mais efetivo,  pelo exposto, tanto no 

Capítulo 4, referente ao alinhamento teórico quanto nos resultados analisados, em 

especial a subseção 6.2.3, existe de forma explícita conexões e relações entre as 

duas temáticas. 

 Em alguns trechos apresentados nos resultados evidencia-se que a literatura 

de Gestão do Conhecimento, ao tratar do ba, está, em outros termos, realizando ações 

de Ergonomia Cognitiva quanto ao aprimoramento desse ambiente. Com esse 

ambiente aperfeiçoado, a partir de intervenções da Ergonomia Cognitiva, o Modelo 
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SECI tem melhores condições de ser vivenciado pelos indivíduos. 

Consequentemente, infere-se que é verdadeiro esse pressuposto de pesquisa. 

 Os ambientes adequados, de acordo com a Ergonomia Cognitiva, mostraram-

se facilitadores das condições inerentes à Gestão do Conhecimento quanto à criação 

e ao reúso do conhecimento por possuírem conceitos análogos e práticas 

semelhantes, o que valida o quarto pressuposto de que existe uma relação entre 

ambientes organizacionais que implementam conhecimentos em Ergonomia e 

Gestão do Conhecimento que necessita desse ambiente (ba) para seu 

desenvolvimento. Nesse sentido, a pesquisa atende de modo satisfatório à pergunta 

de pesquisa e de modo semelhante à avaliação dos objetivos que serão tratados 

sequencialmente. 

 Analisando os objetivos tanto os específicos quanto o geral, os resultados 

apresentam elementos que auxiliam as conclusões deste trabalho, aqui relacionadas: 

 Quanto ao Objetivo Geral, “demonstrar a correlação descritiva entre Gestão 

do Conhecimento e Ergonomia Cognitiva, existente na literatura acadêmica 

sobre empresas industriais brasileiras, que possibilitem a criação e o reúso do 

conhecimento na perspectiva do modelo SECI”, para tal demonstração seria 

necessário evidenciar uma relação de causalidade, o que não foi atingido, em sua 

plenitude.  

 O que realmente se obteve foram evidências de relação e conexões relevantes 

entre a Ergonomia Cognitiva e a Gestão do Conhecimento, a partir de coocorrências, 

o que tem a possibilidade de estar imbricadas com outros resultados que efetivamente 

conseguem demonstrar a correlação entre as duas áreas do conhecimento, não 

demonstrados neste estudo. As evidências descritivas de correlação, de fato, 

apresentam-se a partir dos vínculos apresentados na subseção 6.2.3, como nos 

exemplos observados nos retratos dos documentos, ilustrados pelas Figuras 13, 14, 

15 e 16, cujos documentos evidenciam a presença de integrantes do âmbito da 

Ergonomia Cognitiva e da Gestão do Conhecimento em cada um dos documentos 

analisados.  

 Outras alusões encontradas dentre os resultados estão demonstradas a partir 

das Figuras 8, 9, 10, 11 e 12, além das matrizes de conexões entre as categorias de 

análise e unidades de registro, exemplificadas nas Figuras 17, 18, 19, 20 e 21. Todos 

esses elementos reforçam a autenticidade dos pressupostos desta pesquisa, ainda 
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que não apresentem uma relação de causalidade específica. 

 Quanto ao objetivo específico de “elencar os conceitos práticos de 

Ergonomia Cognitiva aplicados nos ambientes determinados”, o atual estudo 

conseguiu evidenciar tais elementos nos ambientes estudados, especialmente 

relatados na subseção 6.2.1, bem como suas implicações nesses âmbitos de trabalho. 

Esse levantamento apresenta relevância devido à aproximação entre os aspectos 

teóricos e os práticos que se evidenciam nas organizações industriais, melhorando o 

entendimento das circunstâncias reais enfrentadas em tais locais.  

 Em relação ao objetivo específico “levantar os conceitos e as aplicações 

práticas de Gestão do Conhecimento nos ambientes determinados para criação, 

compartilhamento e reúso do conhecimento”, na subseção 6.2.1 também foram 

apresentados os conceitos práticos da Gestão do Conhecimento, cuja importância 

assemelha-se à já comentada em relação à EC. Foi possível perceber que os 

conceitos fundantes dessa área do conhecimento passaram por atualizações, mas 

que seus elementos principais continuam preservados, favorecendo o 

desenvolvimento de novas pesquisas, inclusive as de aspectos interdisciplinares 

como a atual. Além dos conceitos, as aplicações práticas também foram levantadas, 

as quais, analogamente, também se mostraram alinhadas às propostas originais da 

revisão de literatura, mas, de modo similar, exibiram incrementos relacionados 

principalmente ao desenvolvimento tecnológico e de infraestruturas. De acordo com a 

subseção 6.2.2 é possível verificar esses novos formatos de execução prática a partir 

dos modelos e ferramentas apresentados, cuja íntegra encontra-se no Apêndice E. 

 Quanto ao objetivo específico de ”identificar as evidências da dependência 

das ações e práticas da Gestão do Conhecimento e ações práticas da Ergonomia 

Cognitiva”, ressalta-se novamente que foram obtidas conexões e evidências de 

relações tanto implícitas quanto explícitas entre esses componentes. Existe a 

percepção de que muitos integrantes de uma literatura se conectam com os da outra, 

mas não há dados trazendo luz sobre o enfoque das duas áreas, isto é, os termos de 

ambas as áreas são evidenciados, mas não as duas áreas especificamente.  

 Caso haja uma aproximação explicitada na literatura acadêmica, infere-se, 

possa ocorrer uma facilitação no entendimento de ações ergonômicas voltadas à 

Gestão do Conhecimento, com o intuito de possíveis diminuições em algumas das 

barreiras à criação e ao reúso do conhecimento encontradas na literatura e tratadas 
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nesta pesquisa. Para esse e outros possíveis desdobramentos, sugerem-se trabalhos 

futuros, os quais serão pormenorizados na próxima subseção. 

 As implicações decorrentes dos resultados observados a partir da literatura 

acadêmica relatada para a Gestão do Conhecimento revelam a necessidade do 

aprimoramento do ba, ou seja, de um ambiente (físico, virtual ou mental) hígido para 

que ocorram as interações cognitivas necessárias à criação e ao reúso do 

conhecimento. Nesse sentido, o enfoque da Ergonomia Cognitiva no aprimoramento 

dos ambientes e das interfaces entre o ser humano e seus sistemas de trabalho se 

mostra nivelado às necessidades do aperfeiçoamento do ba, o que pode aumentar o 

número de opções teórico-práticas para o desempenho das ações em Gestão do 

Conhecimento. 

 Nessa conjugação temática, observa-se também que a fadiga mental está 

atrelada diretamente com as tomadas de decisão e podem se caracterizar como carga 

mental de trabalho, o que dificulta as ações eficazes da criação e reúso do 

conhecimento. Desse modo, evidencia-se novamente mais um elemento da 

Ergonomia Cognitiva que pode contribuir para a fluidez nas condutas da Gestão do 

Conhecimento, demandando pesquisas decorrentes a serem tratadas na próxima 

seção. 

7.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Neste estudo foram estudados os conceitos de Ergonomia Cognitiva e os de 

Gestão do Conhecimento, evidenciando suas práticas em ambientes industriais 

brasileiros a partir da literatura acadêmica. Foram encontrados conexões e elementos 

de relação entre as duas temáticas analisadas, bem como alguns elementos de 

correlação, mas que não foram passíveis de generalização devido a quantidade 

desses elementos, além da ausência de uma pesquisa quantitativa específica para o 

estabelecimento de uma relação de causalidade, o que denota lacunas de estudo. 

 Então, como sugestões para trabalhos futuros expõe-se a possibilidade de 

realizar uma pesquisa quantitativa na busca pelos elementos de correlação entre as 

duas temáticas, cujos resultados preliminares deste estudo indicam possibilidade 

promissora.  

 Sugere-se, ainda, a realização de pesquisas de campo nas empresas, com o 

intuito de verificar, e possivelmente atualizar, a partir de metodologia própria a ser 
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desenvolvida, os conceitos e as ações práticas da Ergonomia Cognitiva relacionados 

aos da Gestão do Conhecimento. De posse dos resultados do atual estudo, tais 

buscas podem gerar novos resultados e ampliar o conhecimento dessa área da 

pesquisa. 

 Outra possibilidade de desenvolvimento é a variação da delimitação de 

pesquisa para micro e pequenas empresas com a finalidade de averiguar possíveis 

semelhanças nos resultados a serem auferidos. Tal perspectiva pode auxiliar esse 

conjunto de empresas a utilizar algumas variações desses conhecimentos em suas 

rotinas, caso o mapeamento evidencie essa ausência, minimizando retrabalho com 

diminuição da carga mental e eventualmente facilitação das ações em Gestão do 

Conhecimento nesses ambientes.  

 Outro ponto a ser desenvolvido é a utilização de modelos diferentes do aplicado 

nesta pesquisa – Modelo SECI, com o intuito de verificar se as conexões, relações e 

possível correlação, são mais amplas do que o ocorrido com este estudo. 

 Tendo em vista as atualizações observadas tanto nos conceitos quanto nas 

práticas de ambas as áreas do conhecimento, salienta-se a relevância de estudos 

voltados para os aspectos contemporâneos (tendências) das configurações 

industriais. O objetivo disso é realizar assertivamente as ações necessárias para o 

desempenho produtivo desses ambientes, bem como os possíveis impactos 

circundantes que isso pode causar.  

 Outra possibilidade de trabalhos futuros repousa no atual cenário após o início 

da Pandemia pelo novo Coronavírus, o qual diminuiu a anuências das organizações 

em viabilizar a visitação de pesquisadores aos ambientes estudados. Nesse sentido, 

a utilização das ferramentas tecnológicas para captação de dados e informações à 

distância, podem sobrepujar algumas limitações da pesquisa. A título ilustrativo 

sugere-se a entrevista dos trabalhadores do segmento industrial brasileiro via internet 

a respeito das práticas tanto de Ergonomia Cognitiva quanto de Gestão do 

Conhecimento, o que pode, além de atualizar as informações, gerar novos resultados 

e perspectivas diferentes das até aqui encontradas.  
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 De modo semelhante, existe ainda a alternativa de mapear os aspectos 

cognitivos, como a carga mental, a partir de questionários como o NASA-TLX que foi 

observado dentre alguns textos analisados. Tais dados podem nutrir o conjunto de 

informações relativas à Ergonomia Cognitiva e que possuem conexões e relações 

com as práticas de Gestão do Conhecimento, evidenciadas no atual estudo, o que 

pode aperfeiçoar as práticas de Gestão do Conhecimento nos ambientes a serem 

estudados. 

 Ainda é possível sugerir a criação de um check list que contemple, em apenas 

uma ferramenta, os aspectos relevantes da Ergonomia Cognitiva e da Gestão do 

Conhecimento para as empresas que desejarem implementar as ideias propostas por 

essas áreas do conhecimento. Essa ferramenta seria voltada à mensuração, como, 

por exemplo, com escala numérica, direcionada à orientação de quais elementos 

devem ser modificados tanto para a diminuição de barreiras quanto para a efetivação 

bem sucedida da EC e GC nessas organizações. 

 Outro ponto a ser verificado são os termos de menor frequência no 

levantamento desta pesquisa e que possuem relevância prática para as indústrias. Ou 

seja, há que se aprofundar o entendimento dos impactos de tais categorias de análise 

e unidades de registro no intuito de averiguar a possível utilização destes elementos 

em outros ambientes laborais.  

7.3 INFERÊNCIAS CONCLUSIVAS 

 Tendo em vista o exposto até aqui, principalmente quanto às informações 

resultantes dos resultados, compreende-se que o viés apresentado pelos ambientes 

estudados está centrado principalmente na criação e no reúso do conhecimento. 

Nesse sentido, entende-se que o aprendizado proveniente de ambas as áreas do 

conhecimento estudadas possui pontos comuns que podem auxiliar mutuamente, 

ainda que preliminarmente, na relação entre tais áreas com vistas à criação e ao reúso 

do conhecimento. 

 O desafio nesse contexto é encontrar a relação de causalidade entre os temas, 

o que pode auxiliar na clareza das intervenções cujos efeitos podem ser bilaterais e, 

acima de tudo, prósperos para as empresas e os segmentos industriais brasileiros. 
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APÊNDICE B 

 Segue Quadro 18 com a íntegra da Análise sistemática dos artigos. 

 

Quadro 18 – Análise sistemática dos artigos – íntegra. 
                                                                                                                                                 (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

An empirical 
study of 
knowledge 
sharing: a 
case of 
South African 
healthcare 
system. 

Uma das 
principais 
organizaçõe
s de saúde 
foi 
selecionada. 

Investigar e 
identificar os 
fatores que 
influenciam o 
atual 
compartilhame
nto de 
conhecimento 
no sistema de 
saúde da 
África do Sul. 

Estudo de 
Caso com 
abordagem 
qualitativa a 
partir de 
informações 
coletadas em 
entrevistas. 

Observaram-se 
diferentes atores 
envolvidos no 
compartilhament
o de 
conhecimento e 
as redes que 
permitem o 
compartilhament
o e a retenção 
de 
conhecimento. 

Literatura de 
Gestão do 
Conhecimento. 

A 
comparative 
study: use of 
a Brain-
computer 
Interface 
(BCI) device 
by people 
with cerebral 
palsy in 
interaction 
with 
computers. 

Ambulatório 
de 
fisioterapia 
da 
Universidad
e Feevale e 
os controles 
saudáveis 
eram 
estudantes 
de 
graduação 
da mesma 
universidad
e. 

Desenvolver 
um estudo 
para avaliação 
de produtos, a 
fim de 
perceber se 
pessoas com 
paralisia 
cerebral 
poderiam 
interagir com o 
computador e 
comparar se 
seu 
desempenho 
ao usar a 
Interface 
Cérebro-
Computador. 

A pesquisa é 
qualitativa em 
sua 
abordagem, a 
partir de 
estudo de 
caso.  

Após três 
tentativas, o 
tempo e a altura 
(em metros) das 
iniciativas foram 
registrados. 
Tempo de 
controle do jogo 
(fornecido pelo 
jogo próprio); 
Tempo total para 
todas as três 
tentativas bem-
sucedidas 
(coletado com 
um cronômetro). 
Desconforto; 
Dor. 

Comparativo 
entre pessoas 
com paralisia 
cerebral e 
controles 
saudáveis, 
usando um 
dispositivo de 
interface 
cérebro-
computador. 

A Gestão do 
Conheciment
o nas 
Organizaçõe
s: o legado 
de Nonaka e 
Takeuchi. 

A obra 
Criação de 
conhecimen
to na 
empresa. 

Realizar uma 
revisão de 
literatura na 
obra intitulada 
Criação de 
Conhecimento 
na Empresa, 
enfocando a 
visão destes 
autores sobre 
como o 
conceito pode 
ser usado. 

Revisão da 
obra com 
análise 
análoga a 
outros autores, 
bem como 
exemplos da 
indústria 
automotiva 
japonesa. 

Este artigo 
enfoca que uma 
organização por 
si mesma não 
pode criar 
conhecimento 
sem a iniciativa 
do indivíduo e a 
interação que 
ocorre dentro do 
grupo. 

Gestão do 
Conhecimento 
sob a 
perspectiva de 
Nonaka e 
Takeuchi. 
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     (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

A Gestão do 
Conheciment
o holística: 
análise de 
aderência do 
modelo de 
Davenport e 
Prusak 
(1998). 

O modelo 
de 
Davenport e 
Prusak. 

Analisar a 
aderência do 
modelo de 
Davenport e 
Prusak ao que 
se denomina 
Gestão do 
Conhecimento 
Holística. 

Abordagem 
qualitativa e 
fazendo uso 
do método de 
Análise de 
Conteúdo. 

O modelo de 
Davenport e 
Prusak (1998) se 
adere em 84,6 
pontos 
percentuais à 
Gestão do 
Conhecimento 
Holística. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

A 
interculturalid
ade e sua 
influência na 
Gestão do 
Conheciment
o: a 
experiência 
da Volvo do 
Brasil. 

Equipes 
interculturai
s. 

Verificar a 
influência da 
interculturalida
de nas 
práticas de 
Gestão de 
Conhecimento
. 

Pesquisa 
qualitativa, 
descritiva, que 
se configurou 
num estudo de 
caso. 

Dimensões 
influentes são: a 
auto-gestão, a 
autonomia do 
time, o formato 
de 
reconhecimento 
ou feedback e a 
integração global 
de dados. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

A relação 
entre a 
ergonomia e 
as doenças 
crônicas não 
transmissívei
s e seus 
fatores de 
risco. 

Ambiente de 
trabalho. 

Avaliar a 
relação da 
ergonomia 
com as 
doenças 
crônicas não 
transmissíveis 
e seus fatores 
de risco no 
cuidado à 
saúde integral 
do 
trabalhador. 

Revisão 
integrativa de 
literatura por 
meio da busca 
de artigos 
indexados nas 
bases LILACS, 
SciELO e 
PubMed. 

Observaram-se 
os riscos para as 
doenças 
cardiovasculares 
(4 textos), os 
riscos não 
ocupacionais e 
as doenças 
relacionadas ao 
trabalho (2), o 
impacto da 
obesidade e do 
sedentarismo na 
atividade laboral 
(12), e a 
importância da 
ergonomia no 
cuidado à saúde 
integral dos 
trabalhadores 
(15). 

Literatura em 
Ergonomia. 
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     (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

A Study on 
Knowledge 
Management 
System for 
Knowledge 
Competitiven
ess with 
One Stop 
Knowledge 
Service. 

Interface 
entre o ser 
humano e 
seu trabalho 
com foco 
em 
questões 
cognitivas. 

Construir um 
sistema de 
gerenciamento 
de 
conhecimento 
que pode 
adquirir o 
conhecimento 
necessário 
para indivíduo 
e função com 
um clique, 
para que os 
funcionários 
usem seu 
conhecimento 
para executar 
suas tarefas. 

Análise 
comparativa 
de quatro 
estratégias 
para 
maximizar a 
eficiência de 
tomadas de 
decisão. 

O conhecimento 
foi usado para 
realizar o 
trabalho. Em 
termos de 
eficiência do 
trabalho, a 
tomada de 
decisão rápida é 
suportada e o 
tempo do ciclo 
de trabalho é 
reduzido através 
da reutilização 
do 
conhecimento. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
aspectos 
cognitivos. 

Advanced 
industrial 
tools of 
ergonomics 
based on 
Industry 4.0 
concept. 

O aplicativo 
de análise 
de 
ergonomia 
do Ceit em 
empresas 
industriais 
na 
Eslováquia 
e República 
Tcheca. 

Apresentar as 
soluções que 
combinam 
conhecimento 
tradicional e 
tecnologias 
modernas. 

Análise da 
aplicação de 
equipamentos 
tecnológicos 
na 
identificação 
de riscos 
ergonômicos. 

Nesta base, os 
trabalhadores 
envolvidos serão 
imediatamente 
informados 
sobre as novas 
condições que 
surgiram e sobre 
sua influência 
sobre os 
operadores, de 
acordo com 
análises 
realizadas, além 
de apontar 
requisitos para 
mudanças 
técnicas. 

Literatura em 
Ergonomia com 
ênfase na 
interface 
tecnológica 
para avaliação 
de risco 
ergonômico. 

An empirical 
study of 
knowledge 
sharing: A 
case of 
South African 
healthcare 
system. 

Sistema de 
saúde Sul-
africano. 

Investigar e 
identificar os 
fatores que 
influenciam o 
compartilhame
nto atual de 
conhecimento 
que ocorre no 
sistema de 
saúde da 
África do Sul. 

Estudo de 
natureza 
empírica com 
abordagem 
qualitativa. A 
abordagem de 
pesquisa 
consiste 
basicamente 
em conectar 
significados às 
experiências 
dos 
entrevistados 
e a vida deles. 

Observaram-se 
os diferentes 
atores 
envolvidos no 
compartilhament
o de 
conhecimento, 
as redes que 
permitem o 
compartilhament
o e os fatores 
que deflagram o 
compartilhament
o de 
conhecimento. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
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               (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Are you a 
cistern or a 
channel? 
Exploring 
factors 
triggering 
knowledge-
hiding 
behavior at 
the 
workplace: 
evidence 
from the 
Indian R&D 
professionals
. 

Empresas 
farmacêutic
as indianas.  

Este estudo 
tem como 
objetivo se 
concentrar em 
fatores que 
desencadeiam 
um 
comportament
o de ocultação 
de 
conhecimento 
entre os 
funcionários 
de P&D, 
interrompendo 
a criação de 
conhecimento 
na 
organização. 

A abordagem 
da teoria 
fundamentada 
foi usada para 
analisar dados 
qualitativos 
coletados em 
19 entrevistas 
em 
profundidade 
de 
profissionais 
de P&D (nível 
médio e júnior) 
que trabalham 
em empresas 
farmacêuticas 
indianas. 

Identificaram-se 
fatores que 
desencadeiam o 
comportamento 
de ocultar o 
conhecimento 
entre os 
funcionários, tais 
como: 
desconfiança, 
ambiente de 
trabalho 
competitivo, 
insegurança 
profissional 
percebida, falta 
de 
reconhecimento, 
falta de 
reciprocidade e 
falta de 
confiança no 
próprio 
conhecimento. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Avaliação da 
carga mental 
de trabalho e 
do 
desempenho 
de medidas 
de 
mensuração: 
NASA TLX e 
SWAT. 

Empresa 
catarinense 
de soluções 
em energia. 

Avaliar a carga 
mental exigida 
tanto pela 
atividade de 
montagem 
manual, 
quanto de 
montagem 
automática de 
placas 
eletrônicas 
comparando 
os métodos de 
avaliação. 

Utilizados dois 
métodos de 
mensuração - 
NASA TLX e 
SWAT. 

O método NASA 
TLX possibilita 
avaliar a carga 
mental 
analisando 
diversas 
dimensões da 
situação de 
trabalho e 
apresenta 
vantagens 
quando 
comparado ao 
SWAT, pois 
pode ser 
facilmente 
aplicado com 
maior aceitação 
por parte dos 
avaliados. 

Literatura em 
Ergonomia 
Cognitiva. 
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              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Avaliação 
ergonômica 
de 
repositórios 
digitais 
institucionais 
– 
Revisão 
integrativa da 
literatura. 

Repositórios 
digitais 
informacion
ais 
brasileiros. 

Realizar uma 
revisão 
integrativa da 
literatura para 
avaliar 
técnicas de 
usabilidade 
aplicadas à 
ergonomia de 
RDIs. 

Revisão 
integrativa da 
literatura com 
o fichamento 
dos artigos 
incluídos.  

Os testes 
aplicados 
melhoram a 
usabilidade dos 
RDs, além dos 
métodos de 
avaliação de 
usabilidade 
aprimorarem a 
experiência do 
usuário quanto 
ao uso da 
interface. 

Literatura em 
Ergonomia com 
ênfase na 
interface 
cognitiva. 

Avanços na 
composição 
da Methodi 
Ordinatio 
para revisão 
sistemática 
de literatura. 

Modelos de 
Transferênci
a de 
Tecnologia. 

Avaliar o 
método de 
revisão 
sistemática de 
literatura. 

Revisão 
sistemática de 
literatura sobre 
o tema 
Modelos de 
Transferência 
de Tecnologia, 
utilizando a 
Methodi 
Ordinatio, 
metodologia 
de revisão 
sistemática. 

Os resultados 
indicam que a 
metodologia é 
eficaz em 
relação aos 
objetivos a que 
se propõe, e os 
trabalhos mais 
relevantes sobre 
MTT são 
utilizados para 
construir o 
cenário neste 
tema. 

Literatura a 
respeito de 
Metodologia. 

Bridging 
User 
Research 
and Interface 
Design 
Through 
Information-
Driven 
Conceptual 
Modeling. 

Modelo 
conceitual 
de 
alinhamento 
e acesso à 
informação. 

Comparar 
modelos 
conceituais de 
acesso à 
informação. 

Redesenho de 
sites, tanto 
para um grupo 
de pesquisa 
universitária 
de pequena 
escala quanto 
para uma 
organização 
de alcance 
distribuída. 

Observou-se a 
importância dos 
modelos 
conceituais para 
conectar a 
pesquisa do 
usuário ao 
design e 
identificou como 
as mudanças no 
modelo 
significam 
mudanças no 
design. 

Literatura em 
Ergonomia. 
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              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Can 
participatory 
ergonomics 
process 
tactics 
improve 
simulator 
fidelity and 
give rise to 
transdisciplin
arity in 
stakehol-
ders? A 
before-after 
case study. 

Contextos 
industriais. 

Identificar 
problemas 
com design 
funcional, 
design de 
tarefas, 
ergonomia 
visual e 
capacidade de 
rastreio para o 
usuário final. 

Comparação 
de iniciativas 
colaborativas 
que energizam 
processos 
iterativos de 
projeto com 
ênfase no 
conhecimento 
e métodos 
participativos a 
partir dos 
usuários. 

O estudo revela 
uma perspectiva 
única e escopo 
de pesquisa 
sobre o design 
de uma 
instalação de 
simulador, com 
insights sobre 
parcerias da 
indústria de 
pesquisa que 
destacam o valor 
e a necessidade 
de processos 
participativos. 

Literatura em 
Ergonomia com 
ênfase na 
interação entre 
usuários. 

Cognitive 
ergonomics 
for data 
analysis. 
Experimental 
study of 
cognitive 
limitations in 
a 
data-based 
judgement 
task. 

Sistemas 
tecnológicos 
de interface 
com o ser 
humano. 

Identificar os 
fatores 
cognitivos que 
devem ser 
considerados 
ao projetar 
sistemas para 
melhorar a 
tomada de 
decisões com 
base em 
grandes 
quantidades 
de dados. 

Constituição 
de tarefa que 
simula as 
demandas 
cognitivas 
típicas que as 
pessoas 
encontram em 
situações de 
análise de 
dados. 

Os resultados 
mostraram que a 
precisão do 
julgamento 
diminuiu à 
medida que a 
quantidade de 
informações 
aumentou e 
esse julgamento 
foi afetado por 
informações 
irrelevantes, 
demonstrando 
limitações 
cognitivas 
críticas quando 
as pessoas 
utilizam dados e 
sugerem um viés 
cognitivo na 
tomada de 
decisão. 

Ergonomia 
Cognitiva. 

Cognitive 
processes of 
the 
construction 
engineer: 
planning and 
decision 
making in 
production 
and safety. 

Uma 
empresa de 
construção 
no Brasil, 
durante a 
gestão do 
processo de 
construção 
de dois 
edifícios. 

Entender 
processos 
cognitivos que 
permitem 
antecipar 
problemas, 
planejamento 
e tomada de 
decisão em 
produção e 
segurança. 

Análise de 
atividades 
interagindo 
com estudo 
etnográfico. 

É possível 
perceber como o 
modelo pode ser 
utilizado para 
avaliar o 
processo 
cognitivo de um 
ator em qualquer 
sistema de 
produção. 

Literatura sobre 
cognição e 
trabalho 
(Ergonomia 
Cognitiva). 
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               (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Condução de 
automóvel e 
envelhecime
nto: 
implicações 
à ergonomia 
cognitiva no 
âmbito da 
percepção 
visual 

Motoristas 
idosos. 

Investigar 
implicações da 
senescência 
no âmbito 
cognitivo, 
sensorial, 
visuo-espacial 
e motor. 

Revisão 
integrativa de 
literatura. 

Profissionais da 
área de design e 
engenharias 
devem projetar 
mecanismos de 
bordo para 
facilitar a 
acessibilidade 
de idosos na 
condução 
veicular, 
diminuindo a 
sobrecarga no 
sistema 
cognitivo, 
podendo 
potencializar 
riscos de 
acidentes. 

Literatura em 
Ergonomia 
Cognitiva. 

Criação do 
conheciment
o 
organizacion
al baseada 
nos 
capacitadore
s de Von 
Krogh, 
Nonaka e 
Ichijo: estudo 
de caso. 

Granja de 
Suinocultura 
DF Pork, 
localizada 
no 
município 
de Faria 
Lemos, em 
Minas 
Gerais. 

Identificar e 
analisar quais 
capacitadores 
para a criação 
do 
conhecimento 
organizacional 
estão 
presentes na 
Granja de 
Suinocultura 
DF Pork. 

A pesquisa se 
caracteriza 
como do tipo 
descritiva, de 
caráter 
qualitativo, 
tendo o estudo 
de caso como 
o método 
escolhido. 

Os resultados 
obtidos apontam 
a existência de 
quatro 
capacitadores 
propostos por 
Von Krogh et al. 
(2001) no 
contexto da DF 
Pork: ‘instilar a 
visão do 
conhecimento’, 
‘gerenciar as 
conversas’, ‘criar 
o contexto 
adequado’ e 
‘globalizar o 
conhecimento 
local’, sendo 
detectada a 
inexistência do 
capacitador 
‘mobilizar os 
ativistas do 
conhecimento’. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 
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             (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Doenças 
ocupacionais 
dos 
trabalhadore
s de limpeza 
em ambiente 
hospitalar: 
proposta 
educativa 
para 
minimizar a 
exposição. 

A população 
dos 
trabalhadore
s de limpeza 
em 
ambiente 
hospitalar. 

Identificar as 
doenças 
ocupacionais 
entre os 
trabalhadores 
de limpeza 
hospitalar; 
descrever os 
fatores 
causais das 
doenças 
ocupacionais 
neste grupo de 
trabalhadores 
propondo 
atividades 
educativas. 

Trata-se de 
uma revisão 
integrativa de 
literatura dos 
últimos 5 anos 
realizada nas 
bases de 
dados Lilacs, 
Bdenf e 
Medline. 

O trabalhador do 
serviço de 
limpeza na sua 
atividade laboral 
está exposto a 
todos os riscos 
ocupacionais. 
Diversas 
doenças foram 
identificadas, 
destacando-se: 
distúrbios 
osteomusculares 
e dermatites. As 
medidas 
educativas têm o 
foco no 
treinamento e 
educação 
continuada. 

Literatura em 
Ergonomia. 

Estudo 
ergonômico 
do índice de 
iluminação 
no setor de 
almoxarifado 
de uma 
construtora 
civil. 

Almoxarifad
o de uma 
empresa de 
construção 
civil, 
localizada 
na cidade 
de Bagé/Rs. 

Mapear os 
níveis de 
iluminância do 
almoxarifado 
de uma 
construtora 
civil e propor 
as devidas 
melhorias de 
acordo com as 
normas 
técnicas e de 
segurança. 

Comparação 
de achados 
com luxímetro 
com 
parâmetros 
estabelecidos 
nas Normas 
Regulamentad
oras – ABNT.  

Níveis de 
luminescência 
adequados aos 
parâmetros das 
Normas 
Regulamentador
as. 

Literatura em 
Ergonomia. 

Fundamental
s of 
ergonomics 
in theory and 
practice. 

Definição de 
Ergonomia. 

Revisar as 
definições de 
Ergonomia.  

Revisão 
sistemática de 
literatura. 

Vários desafios 
de Ergonomia 
foram 
identificados. 

Literatura em 
Ergonomia – 
definições.  

Gestão do 
Conheciment
o e modelos: 
explorando 
conceitos.  

Definição de 
Gestão do 
Conhecimen
to; 
conhecimen
to; criação 
do 
conhecimen
to. 

Sumariar as 
definições 
relativas à 
Gestão do 
Conhecimento
. 

Revisão 
sistemática da 
literatura. 

Conceitos 
revisitados. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 
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             (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Gestão do 
conheciment
o: um estudo 
de modelos e 
sua relação 
com a 
inovação nas 
organizações
. 

Modelos de 
Gestão do 
Conhecimen
to. 

Analisar 
modelos de 
gestão do 
conhecimento, 
procurando 
caracterizar o 
contexto de 
sua aplicação 
nas empresas 
e sua relação 
com o 
processo de 
inovação. 

Levantamento 
bibliográfica e 
leitura 
analítica. 

Observa-se 
como resultado 
da literatura 
encontrada um 
consenso em se 
estabelecer uma 
relação entre a 
Gestão do 
Conhecimento e 
a inovação 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Individual 
and 
organizationa
l effects of 
the corporate 
practices 
with the 
mediating 
role of lean 
intrapreneurs
hip: 
differences 
between 
public and 
private sector 
in Turkey. 

Desempenh
o de 
funcionários 
do setor 
público e 
privado na 
Turquia. 

Discutir os 
efeitos de 
ferramentas 
de 
infraestrutura 
institucional no 
desempenho 
de 
trabalhadores 
e na eficácia 
organizacional 
com o papel 
mediador do 
intraempreen-
dedorismo 
enxuto. 

Estudo 
qualitativo com 
a utilização de 
questionários 
a 585 
funcionários.  

As práticas do 
setor privado e 
as percepções 
dos funcionários 
do setor privado 
sobre inovação 
são mais altas 
que as do setor 
público na 
Turquia. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
e Ergonomia. 

INDÚSTRIA 
4.0: uma 
análise sob o 
enfoque da 
ergonomia 
cognitiva. 

Empresa 
multinaciona
l do interior 
do estado 
de São 
Paulo que 
oferta 
produtos e 
serviços 
para o 
mercado e 
montadoras 
automotivas 

Estudar a 
Indústria 4.0 
sob uma visão 
macro, 
baseada na 
padronização 
de 
informações, e 
uma micro 
visão centrada 
na ergonomia 
cognitiva. 

Estudo 
exploratório, 
integrando 
pesquisa 
bibliográfica e 
coleta e 
análise de 
dados. 

Observou-se a 
melhora 
expressiva do 
fluxo de 
produção e 
informações ao 
implementar 
sistemas da 
Industria 4.0 na 
empresa em 
estudo. 

Literatura em 
Ergonomia 
Cognitiva. 

Influência da 
carga mental 
na gestão de 
relacionamen
to: Estudo de 
caso em 
empresas da 
construção 
civil. 

Setor de 
Gestão de 
Relacionam
ento de 
duas 
construtoras 
da região 
sul do 
Brasil. 

Mensurar a 
carga mental 
dos 
trabalhadores 
do setor de 
Gestão de 
Relacionament
o. 

Método Nasa 
TLX e um 
questionário 
sobre 
satisfação do 
cliente, 
usando-se a 
escala de 
Likert. 

Constatou-se 
sobrecarga 
mental em todos 
os 
respondentes. 

Literatura em 
Ergonomia 
Cognitiva. 
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              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Intensificaçã
o do trabalho 
e saúde dos 
trabalhadore
s: um estudo 
na Mercedes 
Benz do 
Brasil, São 
Bernardo do 
Campo, São 
Paulo. 

Empresa 
Mercedes 
Benz do 
Brasil, São 
Bernardo do 
Campo, São 
Paulo. 

Analisar o 
processo 
intensificação 
do trabalho e 
saúde a partir 
da percepção 
dos 
trabalhadores 
da empresa. 

Os 
procedimentos 
metodológicos 
adotados 
foram, no 
trabalho de 
campo, a 
observação e 
a entrevista 
semidiretiva e 
individual com 
base em 
Bourdieu 
(1999). 

Os resultados e 
a discussão são 
apresentados 
em três 
categorias: ritmo 
de trabalho, 
prolongamento 
do trabalho, e 
administração 
por estresse. 

Literatura em 
Ergonomia com 
ênfase em 
aspectos 
cognitivos e 
psicológicos. 

Knowledge 
creating ba 
as a 
determinant 
of work 
performance 
of 
employees: 
An 
empirical 
analysis 
among pump 
manufacturin
g firms in 
South India. 

Ba de 
empresas 
de 
fabricação 
de bombas 
na Índia. 

Determinar o 
impacto da 
criação de 
conhecimento 
no 
desempenho 
do trabalho 
dos 
funcionários e 
para entender 
qual dos 
quatro 
criadores de 
conhecimento 
ba tem maior 
impacto no 
desempenho 
do trabalho. 

Estudo 
qualitativo 
utilizando 
questionário 
estruturado e 
escala de 
Likert. 

A pesquisa 
revelou que, dos 
quatro ba, o 
diálogo ba 
mostrou um 
impacto 
significativo no 
desempenho do 
trabalho, 
ilustrando assim 
que a maioria 
dos novos 
conhecimentos 
criados é 
principalmente 
por meio de 
diálogos e 
interação entre 
os funcionários. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Knowledge 
management 
and adaptive 
e-Learning: 
Iranian 
schools case 
study. 

E-learning 
em escolas 
iranianas.  

Explorar o 
papel da 
gestão do 
conhecimento 
no e-learning 
adaptável e 
desenvolver 
um modelo 
para aprimorar 
o ensino. 

Observação 
da utilização 
de 
ferramentas 
eletrônicas. 

Existe uma forte 
relação entre os 
principais 
componentes da 
GC, incluindo 
criação, 
aplicação e 
compartilhament
o; também 
quanto ao e-
learning: 
gerenciamento; 
avaliação e 
segurança do 
sistema e 
cenários. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 
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              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Knowledge 
Management 
in Agile 
Software 
Development
- A Literature 
Review. 

Desenvolvi
mento ágil 
de software.  

Identificar o 
estado da arte 
nas iniciativas 
de Gestão do 
Conhecimento 
no 
desenvolvimen
to ágil de 
softwares, 
bem como 
futuras 
oportunidades 
de pesquisa. 

Revisão de 
literatura com 
mapeamento 
em seis 
bancos de 
dados 
eletrônicos. 

O conjunto inicial 
resultante foi 
composto por 
404 estudos. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
criação e reúso 
do 
conhecimento. 

Knowledge 
management 
in production 
networks: 
classification 
of knowledge 
reuse 
techniques. 

Técnicas de 
reutilização 
de 
conhecimen
to em 
pequenas e 
médias 
empresas. 

Duplo: para 
redes de 
produção -  
investigar que 
tipo de 
conhecimento 
reutilizável é 
mais relevante 
para essas 
redes; para a 
abordagem da 
classificação 
das técnicas 
de reutilização 
de 
conhecimento, 
o objetivo é 
refinar a 
abordagem e 
validá-la na 
pesquisa em 
rede de 
produção. 

Aplicar a 
abordagem de 
classificação 
para 
reutilização do 
conhecimento 
nos resultados 
do estudo da 
literatura, a fim 
de avaliar sua 
aplicabilidade 
e identificar o 
potencial de 
melhoria. 

68 artigos como 
resultado, sendo 
6 considerados 
relevantes. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

  



201 

 
 

              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Knowledge 
management 
practice 
system: 
Theorising 
from an 
international 
meta-
standard. 

Práticas de 
Gestão do 
Conhecimen
to sob a 
perspectiva 
teórica. 

Teorizar a GC 
a partir do 
novo padrão, 
abordando as 
seguintes 
questões de 
pesquisa: 
quais são os 
temas 
importantes do 
padrão; e 
quais são os 
principais 
mecanismos e 
como eles 
explicam o 
sistema de 
prática de GC 
sob uma 
perspectiva 
teórica? 

Análise 
reflexiva das 
práticas de 
Gestão do 
Conhecimento
. 

1º: Identificação 
de quatro temas 
padrão da GC: 
orientado ao 
contexto, 
orientado para o 
desempenho, 
habilitado para 
entender e com 
suporte 
sustentável. 2º: 
emergem três 
mecanismos que 
explicam de 
maneira robusta 
o sistema de 
prática de GC: 
cultura de 
aprendizado e 
criação de 
conhecimento; 
arquitetura de 
conhecimento 
organizacional 
para capacidade 
adaptativa; e 
"modelo de 
negócios" para 
capitalização de 
conhecimento e 
captura de valor. 
3º: um novo 
arcabouço 
teórico do 
sistema de 
prática de GC é 
desenvolvido. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Knowledge 
sharing in the 
automotive 
sector: a 
comparative 
study of 
Chinese and 
Brazilian 
firms. 

Setor 
automotivo 
no Brasil e 
na China. 

Avaliar fatores 
que 
influenciam o 
compartilhame
nto de 
conhecimento 
no contexto da 
produção 
automotiva no 
Brasil e na 
China. 

Pesquisa 
comparativa 
entre os 
gerentes de 
produção em 
cinco plantas 
automotivas 
na China e no 
Brasil – 
promoção do 
compartilhame
nto do 
conhecimento. 

Os resultados 
indicam que 
trabalhadores e 
gerentes 
percebem a 
internalização 
como mais 
importante no 
contexto 
automotivo. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
etapas de 
compartilhamen
to. 
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               (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Knowledge 
synthesis in 
software 
industries: a 
survey in Sri 
Lanka. 

Três 
indústrias 
de software 
no Sri 
Lanka. 

Investigar o 
status atual da 
Gestão do 
Conhecimento 
nas indústrias 
de software no 
Sri Lanka.  

Método 
quantitativo e 
qualitativo. 

Os resultados 
apresentaram 
uma evidência 
convincente da 
solidez para a 
necessidade de 
práticas de 
gerenciamento 
de conhecimento 
para gerenciar o 
conhecimento de 
engenharia de 
software. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase na 
teoria da 
síntese do 
conhecimento. 

Knowledge 
Management
: An 
Introduction 
and 
Perspective. 

Teoria da 
Gestão do 
Conhecimen
to. 

Apresentar 
aspectos 
introdutórios 
da Gestão do 
Conhecimento
. 

Revisão 
sistemática de 
literatura. 

Para ser 
competitiva e 
bem-sucedida a 
longo prazo, a 
experiência 
mostra que as 
empresas 
devem criar e 
sustentar um 
portfólio 
equilibrado de 
capital 
intelectual. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Memória 
organizacion
al, gestão do 
conheciment
o e 
comportame
ntos de 
cidadania 
organizacion
al. 

Memória 
organizacio
nal no 
contexto 
das 
organizaçõe
s. 

Realçar a 
importância da 
partilha de 
conhecimento 
organizacional 
para a 
construção e 
preservação 
da memória 
das 
organizações, 
em especial: 
os 
comportament
os de 
cidadania 
organizacional 
e a confiança. 

Revisão da 
literatura 
utilizando uma 
metodologia 
de aspecto 
narrativo. 

Em síntese, 
considerando o 
quadro teórico 
exposto e os 
argumentos 
colhidos dos 
artigos revistos, 
sugerem-se 
algumas 
orientações 
estratégicas 
para a promoção 
de boas práticas 
de gestão do 
conhecimento e 
de construção 
da memória nas 
organizações. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 
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               (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

O impacto 
das práticas 
de gestão do 
conheciment
o no 
desempenho 
organizacion
al: um estudo 
em 
empresas de 
base 
tecnológica. 

Empresas 
de base 
tecnológica. 

Avaliar o 
impacto das 
práticas de 
gestão do 
conhecimento 
no 
desempenho 
organizacional
. 

Pesquisa 
quantitativa 
com a 
aplicação de 
um 
questionário 
survey. 

Os resultados 
obtidos 
possibilitam 
confirmar as 
relações 
existentes entre 
as cinco 
dimensões 
analisadas. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

O indivíduo e 
o ambiente 
organizacion
al favorável à 
criação de 
novos 
conheciment
os. 

Três 
empresas 
com 
estruturas 
organizacio
nais 
distintas. 

Identificar as 
condições 
capacitadoras 
para se criar 
novos 
conhecimento
s em seu 
ambiente 
organizacional
. 

Entrevistas 
presenciais 
com a alta 
direção e, 
aplicado 
questionário 
intitulado 
“Avaliação do 
Ambiente 
Favorável à 
Criação do 
Conhecimento
”. 

Constatou-se 
que um 
ambiente 
favorável à 
criação de 
conhecimentos 
organizacionais 
que constituem 
os estímulos 
para a inovação 
contínua. Sua 
ausência cria 
obstáculo a 
existência desta 
mesma 
criatividade. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase no 
ambiente. 

O Processo 
de Gestão do 
Conheciment
o: uma 
pesquisa 
teórico-
conceitual. 

Conceito de 
Gestão do 
Conhecimen
to. 

Conceituar a 
Gestão do 
Conhecimento
, levantando 
as principais 
publicações 
que tratam do 
tema, 
classificando-
as quanto à 
sua área de 
contribuição. 

Pesquisa 
teórico-
conceitual. 

Os resultados 
desta pesquisa 
apontam que o 
processo de GC 
é constituído de 
quatro etapas: 
aquisição, 
armazenamento, 
distribuição e 
utilização do 
conhecimento. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Percepção 
de 
professores 
sobre os 
princípios de 
ergonomia 
física nos 
cursos de 
medicina e 
enfermagem. 

Instituição 
de ensino 
no interior 
do estado 
de São 
Paulo. 

Identificar o 
conhecimento 
dos 
professores 
que atuam no 
cenário de 
prática 
profissional 
dos cursos de 
medicina e 
enfermagem 
sobre os 
princípios da 
ergonomia. 

Entrevista 
semiestruturad
a e analisados 
de acordo com 
a técnica de 
Análise de 
Conteúdo. 

Identificação de 
três temáticas: 
Ergonomia; 
Distúrbios 
osteomusculares 
em 
trabalhadores de 
saúde; princípios 
de Ergonomia. 

Literatura em 
Ergonomia com 
ênfase na 
interface com o 
ambiente. 
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               (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Plataformas 
para gestão 
do 
conheciment
o: estudo de 
caso sobre a 
ativação do 
valor de 
excedentes 
cognitivos 
por meio do 
desenvolvim
ento de um 
contexto 
capacitante 
virtual. 

Entidade 
patronal que 
congrega 
associados 
do setor 
industrial do 
estado do 
Rio de 
Janeiro. 

Descrever e 
enquadrar 
características 
de 
implementaçã
o e de 
utilização de 
uma 
plataforma 
virtual para 
gestão do 
conhecimento. 

Pesquisa de 
natureza 
qualitativa, 
interpretativa e 
de caráter 
indutivo. 

Os achados 
apontam a 
sintonia entre 
proposições 
teóricas, 
antevistas na 
revisão de 
literatura, além 
da 
potencialização 
na geração de 
diferenciais e 
valor em 
processos, 
produtos e 
serviços. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Práticas de 
gestão da 
informação e 
do 
conheciment
o em 
pequenas e 
médias 
empresas 
organizadas 
em rede: um 
estudo 
multicasos 
na indústria 
brasileira. 

Gestão da 
informação 
e do 
conhecimen
to de 
pequenas e 
médias 
empresas 
industriais 
brasileiras. 

Analisar a 
influência da 
organização 
em rede sobre 
as práticas de 
gestão da 
informação e 
do 
conhecimento 
de pequenas e 
médias 
empresas. 

Estudo 
comparativo 
de casos de 
abordagem 
qualitativa 
entre dois 
seguimentos 
industriais. 

Observou-se 
que a cultura de 
cooperação 
pode ser 
considerada 
essencial no 
processo de 
aprendizagem 
individual e 
organizacional. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Práticas 
ergonômicas 
em um grupo 
de indústrias 
da Região 
Metropolitan
a de 
Campinas: 
natureza, 
gestão e 
atores 
envolvidos. 

Indústrias 
da Região 
Metropolitan
a de 
Campinas. 

Identificar e 
compreender 
as práticas 
ergonômicas 
adotadas nas 
indústrias da 
Região 
Metropolitana 
de Campinas. 

Questionários 
estruturados. 

As práticas 
ergonômicas 
promovem a 
compreensão da 
atividade, 
estabelecem 
uma interlocução 
entre os atores 
envolvidos nos 
diferentes níveis 
hierárquicos e 
contribuem para 
transformações 
e melhorias na 
preservação da 
saúde e da 
segurança dos 
trabalhadores, 
promovendo um 
melhor 
desempenho da 
organização. 

Literatura em 
Ergonomia. 
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              (continua) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Processa-
mento 
cognitivo da 
informação 
para tomada 
de decisão. 

Processo de 
tomada de 
decisão. 

Mapear como 
ocorre o 
processo de 
tomada de 
decisão. 

Revisão de 
literatura. 

Em resumo: 
tomada de 
decisão implica 
no 
comprometiment
o em um 
processo em 
que a 
racionalidade, o 
tratamento da 
informação, a 
percepção e a 
sensação são 
exigidas ao 
máximo, 
buscando 
reduzir riscos e 
êxito nas ações. 

Literatura em 
Ergonomia 
Cognitiva. 

Proposition 
of an agile 
knowledge-
based 
process 
model. 

Modelos de 
processos 
organizacio
nais 
baseados 
no 
conhecimen
to.  

Propor um 
modelo ágil 
baseado no 
conhecimento.  

A base de 
uma 
metodologia 
que descreve 
versões 
incrementais 
do modelo é 
apresentada. 

É apresentado 
um modelo de 
um processo ágil 
no qual esses 
operadores são 
usados. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
reúso do 
conhecimento. 

Redes 
interorganiza
cionais e a 
criação de 
conheciment
o: busca 
sistemática. 

Criação do 
conhecimen
to em rede. 

Conhecer o 
panorama das 
publicações 
sobre criação 
do 
conhecimento 
em redes 
interorganizaci
onais. 

Busca 
sistemática na 
base de dados 
Scopus, 
utilizando uma 
abordagem 
qualitativa. 

Foram 
encontrados 45 
artigos sobre o 
tema, que foram 
analisados para 
a conclusão do 
trabalho. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Tacit 
Knowledge 
Transfer in 
Australian 
Universities: 
Exploring the 
Barriers and 
Enablers. 

Barreiras e 
elementos 
facilitadores 
do 
compartilha
mento do 
conhecimen
to em 
universidad
es 
australianas
. 

Identificar 
barreiras e 
facilitadores 
do 
compartilhame
nto tácito de 
conhecimento 
nas 
universidades. 

Pesquisa 
qualitativa 
para este 
estudo, no 
qual foram 
realizadas 
entrevistas de 
acadêmicos 
de quatro 
universidades 
australianas. 

Fatores 
humanos, 
sociais e 
culturais são 
abordados para 
garantir o 
compartilhament
o bem-sucedido 
de conhecimento 
tácito. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase nas 
interações 
interpessoais 
para a criação 
do 
conhecimento. 
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           (conclusão) 

Título Contexto 
(unidade de 
análise) 

Objetivo Metodologia Resultados Teoria utilizada 

Technology 
Transfer and 
Human 
Capital in the 
Industrial 4.0 
Scenario: A 
Theoretical 
Study. 

Integração 
entre 
universidad
e, indústria 
e governo. 

Explorar as 
possíveis 
mudanças e 
perspectivas 
do trabalho 
humano na 
Indústria 4.0. 

Uma revisão 
sistemática da 
literatura foi 
realizada 
seguindo um 
roteiro 
estruturado. 

Foram 
selecionados 50 
artigos para 
análise, sendo 
observadas 
várias mudanças 
nas habilidades 
e tarefas. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
tecnologia. 

The impact 
of knowledge 
management 
on job 
satisfaction. 

Uma 
organização 
municipal 
finlandesa. 

Propor que a 
Gestão do 
Conhecimento 
possa nutrir a 
satisfação no 
trabalho, 
examinando 
como isso 
ocorre. 

Modelo teórico 
referente às 
conexões 
entre as 
facetas da 
Gestão do 
Conhecimento 
e a satisfação 
no trabalho.  

A existência de 
processos de 
Gestão do 
Conhecimento 
no ambiente de 
trabalho está 
significativament
e relacionada à 
alta satisfação 
do trabalho. 

Literatura na 
área de Gestão 
do 
Conhecimento. 

The optimal 
feasible 
knowledge 
transfer path 
in a 
knowledge 
creation 
driven team. 

Transferênci
a de 
conhecimen
to em 
equipes 
orientadas 
pelo 
conhecimen
to. 

Propor um 
algoritmo de 
solução de 
compartilhame
nto de 
conhecimento. 

Construção de 
um modelo de 
medição de 
compartilhame
nto de 
conhecimento 
com base na 
teoria dos 
grafos, na qual 
também. 

Os resultados 
apresentados 
podem oferecer 
informações 
sobre a 
realocação dos 
recursos e 
gerenciamento 
de conhecimento 
da equipe de 
maneira eficaz e 
eficiente. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

The repre 
sentation of 
knowledge 
by means of 
dynamic 
systems. 

Um coletivo 
de mulheres 
pescadoras 
da região de 
Guaraqueça
ba, Paraná - 
Brasil. 

Representar a 
variação do 
conhecimento 
coletivo 
gerado em um 
determinado 
grupo. 

Pesquisa 
bibliográfica. 

Há um 
crescimento do 
conhecimento 
com as 
interações e um 
decréscimo, pela 
saída de um dos 
atores da rede. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento. 

Understandin
g Knowledge 
Sharing in an 
Organization: 
A 
Perspective 
of Actor-
Network 
Theory. 

Rede de 
interesse 
dentro da 
Teoria Ator-
Rede.  

Determinar por 
que não há 
rede de 
interesse 
alinhado e 
determinar 
como criar 
uma rede de 
interesse 
alinhado. 

Adoção de 
ideais e 
princípios da 
Teoria Ator-
Rede. 

O uso dos 
Momentos de 
Tradução como 
lente para 
estudar esse 
fenômeno é de 
fato uma nova 
maneira de 
investigar a 
razão pela qual 
ainda há 
dificuldade em 
compartilhar e 
gerenciar o 
conhecimento. 

Literatura em 
Gestão do 
Conhecimento 
com ênfase em 
compartilhamen
to do 
conhecimento. 

Fonte: autoria própria (2020). 
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APÊNDICE C 

Apresenta-se, aqui, o Quadro 19 com a íntegra da categorização (categorias de 

análise). 

 
Quadro 19 – Categorização 
                                                                                                                                                  (continua) 

Categoria de contexto Unidade de contexto Unidade de registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergonomia Cognitiva 

De acordo com Cañas e 
Waerns (2001), a Ergonomia 
Cognitiva é o que uma pessoa 
precisa saber para realizar sua 
tarefa, percebendo estímulos 
ambientais, recebendo 
informações de outras pessoas 
e decidindo quais ações são 
apropriadas, além de 
compartilhar informações para 
que outras pessoas também 
possam executar suas tarefas. 

Conhecimento; 
Tarefa; 
Estímulos ambientais; 
Compartilhamento. 

[...] a carga mental se torna de 
alta densidade, sem poros, ou 
quando, além da habilitação 
que está sendo demandada na 
execução da tarefa, o 
trabalhador tem também que se 
preocupar com algum outro 
item interveniente, fora de seu 
controle, que pode prejudicar 
a qualidade do trabalho, trazer 
comprometimento da 
produtividade ou causar 
acidente. (COUTO; COUTO, 
2020, p. 532). 

Carga mental; 

• Preocupação; 

• Stress; 

• Acidente. 

1- A obrigação de manter 
um nível elevado de alerta 
durante longos períodos. 
2- A necessidade de tomar 
decisões que envolvem grande 
responsabilidade para a 
qualidade do produto e para a 
segurança de pessoas e 
equipamentos. 
3- Uma redução ocasional 
de concentração devido à 
monotonia. 
4- Falta de contato 
humano quando um posto de 
trabalho é isolado de outros. 
(KROEMER; GRANDJEAN, 
2005, p. 141-142). 

Alerta; 
Tempo; 
Decisão; 
Responsabilidade; 
Segurança; 
Concentração; 
Monotonia; 
Isolamento. 
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  (continua) 

Categoria de contexto Unidade de contexto Unidade de registro 

 [...] aspectos cognitivos da 
interação entre as pessoas, o 
sistema de trabalho e os 
artefatos que encontramos 
nele, a fim de projetá-los para 
que a interação seja eficaz. 
Processos cognitivos, como 
percepção, aprendizado ou 
resolução de problemas, 
desempenham um papel 
importante na interação e 
devem ser considerados para 
explicar tarefas cognitivas, 
como busca e interpretação de 
informações, tomada de 
decisão e resolução de 
problemas etc. (CAÑAS, 2002, 
online). 

Sistema; 
Cognitivo; 

• Percepção; 

• Aprendizado; 

• Resolução; 

• Problema; 

• Interação; 
Tomada de decisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão do Conhecimento 

[...] ba pode ser pensado como 
um espaço compartilhado 
para os relacionamentos 
emergentes. Esse espaço pode 
ser físico (por exemplo, 
escritório, espaço de negócios 
disperso), virtual (por exemplo, 
e-mail, teleconferência), mental 
(por exemplo, experiências 
compartilhadas, ideias, ideais) 
ou qualquer combinação 
deles.  
 

ba; 
Espaço compartilhado; 
Ambiente; 

• Físico; 

• Virtual; 

• Mental; 
Relacionamentos; 

• Interações; 

• Conversas; 
Compartilhamento; 
 
 
 

Criação de espaços 
colaborativos, utilizando-se das 
ferramentas de Design 
Thinking, Implantação de 
Metodologias e Planos de 
Gestão da Inovação, Gestão 
de Ideias, Comunidades de 
Práticas, Laboratórios Abertos 
e Lean manufacturing [...] 
organização do conhecimento 
nas empresas, com 
ferramentas de Memória 
organizacional, Lições 
aprendidas, Portal de 
compartilhamento (na 
intranet).  

Práticas de Gestão do 
Conhecimento; 

• Design thinking; 

• Gestão de ideias; 

• Comunidades de 
prática; 

• Lean manufacturing; 

• Memória 
organizacional; 

• Lições aprendidas; 

• Gerenciamento de 
projetos; 

• Portais corporativos; 

• Banco de dados; 
Big Data; 

O modelo SECI, segundo 
Nonaka e Konno (1998), forma 
uma espiral de conversão do 
conhecimento composta por 
quatro fases distintas: (i) 
Socialização que envolve o 
compartilhamento do 
conhecimento tácito entre os 
indivíduos; (ii) Externalização 
que exige tradução para 

Modelo SECI; 
Espiral; 
Conversão; 
Conhecimento; 
Tácito; 
Tradução; 
Explícito; 
Socialização; 

• Observação; 

• Imitação; 
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formas compreensíveis por 
outros; (iii) Combinação que 
envolve a codificação do 
conhecimento explícito em 
conjuntos mais complexos 
desse tipo de conhecimento e, 
finalmente; (iv) Internalização 
do recém-criado conhecimento 
que é convertido de explícito 
em conhecimento tácito no 
indivíduo e que posteriormente 
é compartilhado com a 
organização.  

• Prática; 

• Treinamento. 
Externalização; 

• Diálogo; 

• Reflexão; 

• Reunião.  
Combinação; 

• Documentos; 

• Reuniões; 

• Conversas telefônicas; 

• Redes; 

• Bases de dados; 
Internalização; 

• Know-how; 

• “Aprender-fazendo”; 

• Vivências; 

• Experiências. 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

(conclusão) 
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APÊNDICE D 

 

Apresenta-se, aqui, o Quadro 20 com a íntegra dos conceitos de Ergonomia 

Cognitiva e de Gestão do Conhecimento para o conjunto completo do corpo de 

pesquisa analisado – teses, dissertações e artigos. 

 
Quadro 20 – Íntegra dos conceitos de EC e GC 

TESE CONCEITO ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1 Não aborda diretamente. Atrelada às boas práticas para 
gerenciamento de informação, 
conhecimento e portfólio da empresa. (KPI – 
indicador chave de performance) 

2 Não aborda diretamente. Gestão do conhecimento é alinhada com os 
objetivos de criar, aplicar e refinar o 
conhecimento em uma organização (p.111). 
Ferramentas para framework. 

3 Não aborda diretamente. O gerenciamento destes conhecimentos 
[tácito e explícito] significa uma valorização 
dos aspectos ligados à aprendizagem e às 
possibilidades de formação de um conjunto 
expressivo de soluções propostas que 
podem ser agrupados sob a denominação 
de Gestão do Conhecimento. (p. 18). 
Também utiliza conceitos de Nonaka e 
Takeuchi (1997) – (p. 19). 

4 O estudo da situação de trabalho 
através da ergonomia cognitiva 
possibilita compreender como as 
pessoas agem, assim como pode 
explicar o curso da ação situado no 
contexto do trabalho (p. 43). 

O conhecimento tácito, ou seja, aquele 
adquirido através da experiência é um fator 
facilitador para o condutor, pois aumenta a 
sua competência e, consequentemente, 
diminui a carga mental de trabalho, como 
explicitado nas verbalizações dos 
condutores a seguir (p. 163). 

5 Não aborda diretamente Nonaka e Takeuchi (1995, p.62-63) 
explicam que a criação do conhecimento, 
“[...] consiste em um processo social entre 
indivíduos em que a transformação do 
conhecimento não é simplesmente um 
processo unidirecional, mas é interativo e 
em espiral” (p. 30). 

6 Não aborda diretamente “coordenação deliberada e sistemática de 
pessoas, tecnologias, processos e estrutura 
da empresa na busca da criação de valor 
através do recurso do conhecimento [...]” (p. 
14). Também há o conceito de práticas de 
GC. 

7 Não aborda diretamente As organizações bem-sucedidas devem ser 
capazes de criar, reunir e cross-fertilizar 
conhecimento entre os indivíduos e as 
unidades operacionais. 
A gestão do conhecimento é o processo de 
coordenação deliberada e sistemática das 
pessoas, da tecnologia, das atividades e da 
estrutura de uma organização, possuindo o 
objetivo de adicionar valor por intermédio do 

(continua) 
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uso do conhecimento para a inovação 
(DALKIR, 2005). (p.101). 
Nesta tese, entende-se a gestão do 
conhecimento como sendo determinada por 
quatro processos: a aquisição, o 
compartilhamento, o armazenamento e a 
aplicação do conhecimento. 

8 Não aborda diretamente Nesse trabalho, a abordagem que 
representa o componente “conhecimento” 
de DBC não é caracterizada em termos de 
conteúdo ou fluxos de conhecimento. 
Também não é definida em termos da 
intensidade ou volume das trocas. O 
conhecimento é aquele socialmente 
construído e, portanto, fortemente vinculado 
ao seu contexto. (p. 37). 

9 Não aborda diretamente Propõe uma taxonomia com diversos 
conceitos – Tabela 7 (p. 43). Exemplo: 
“[...] é descrita como um procedimento, 
processo ou prática para concluir o processo 
sobre conhecimento, processo para o 
conhecimento e processo do conhecimento, 
o qual leva a melhorar a operação interna e 
externa.” (p. 41). 

10 Não aborda diretamente A gestão do conhecimento é um dos fatores 
críticos para a consolidação das Indústrias 
4.0 (SHAMIM et al., 2017). Segundo Jansen 
(2016), gestores industriais devem lidar com 
a grande complexidade da Indústria 4.0, e 
como uma Indústria 4.0 é um ambiente no 
qual todos os participantes estão 
interligados e compartilham informações 
entre si (SCHLECHTENDAHL et al., 2015), 
para que seus princípios sejam aplicados 
eficientemente, é necessário que todos os 
envolvidos entendam sua dinâmica (FORD, 
2015). 

11 As dimensões do domínio cognitivo 
compreendem nessa taxonomia, seis 
categorias como Conhecimento, 
Compreensão, Aplicação, Análise, 
Síntese e Evolução, atribuindo-se 
verbos de ação. 

Demarest (1997) descreve a Gestão do 
Conhecimento como disciplina após a onda 
da economia industrial, destacando a 
importância dada ao conhecimento como 
informação orientada a ação que atingiu 
todos os níveis da economia global. 

12 Não aborda diretamente; 
 
Atualmente, a tecnologia realiza 
muitas das operações cognitivas 
anteriormente realizadas por pessoas, 
tais como o armazenamento, a 
recuperação e a conexão de 
informações que podem ser utilizadas 
em atividades de gestão do 
conhecimento. 

[...] o conceito de gestão do conhecimento 
(GC) surgiu no início da década de 1990, 
definido não mais como uma moda da 
eficiência operacional, mas sim como uma 
parte estratégica das organizações 
(SVEIBY, 1998). 

13 Não aborda diretamente; 
Menciona os aspectos cognitivos nos 
modelos de aprendizagem. 

Davenport e Prusak (1998) definem gestão 
do conhecimento como um processo 
integrado destinado a criar, organizar, 
disseminar e intensificar o conhecimento, 
para melhorar o desempenho global da 
organização. É o trabalho de gerenciar 

(continua) 
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documentos e outros veículos de 
informação, com o objetivo de facilitar a 
aprendizagem organizacional. 

14 Não aborda diretamente; 
A dimensão cognitiva 
(compartilhamento de compreensão e 
interpretações). 

Coletar novos conhecimentos, tratar esses 
conhecimentos de forma que seja possível 
uma futura utilização, armazená-los, 
disseminá-los e, por fim, disponibilizar 
estratégias de aplicação desses 
conhecimentos em novas situações; 
Modelo SECI (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

15 Não aborda diretamente; 
Faz menção aos aspectos cognitivos 
nas relações interpessoais.  
 

Atrelada ao conceito de Gestão do 
Conhecimento, a criação do conhecimento é 
definida como “um processo que amplia 
organizacionalmente o conhecimento criado 
pelos indivíduos e cristalizá-lo como parte da 
rede de conhecimento organizacional” 
(TAKEUCHI, NONAKA, 2004, p. 51) 

DISSER-
TAÇÃO 

CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1 Não aborda diretamente.  
 
Trata apenas de aspectos cognitivos 
que consiste em crenças, percepções, 
ideias, valores, emoções e modelos 
mentais. 

É uma caracterização do processo de 
criação contínua de novos conhecimentos, 
disseminando-os através da organização e 
incorporando-os rapidamente em novos 
produtos ou serviços, em desenvolvimento 
de novas tecnologias e sistemas, os quais 
perpetuam a mudança no interior da 
empresa. 

2 É a interface homem-máquina, 
considerando atributos funcionais 
como segurança e legalidade. 

Não aborda diretamente, porém, liga a 
noção de GC com a segurança: gestão do 
conhecimento relacionado com os 
requisitos, desenho e implementação de 
políticas de segurança de uma organização 
e arquitetura através de negócios e de TI. 

3 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona com um tipo de 
conhecimento: de modo que seja um 
insumo passível de ser armazenado, 
combinado e reutilizado. 

No contexto desta dissertação será utilizada 
a definição elaborada por Davenport e 
Prusak (1998) em que os autores definem a 
Gestão de Conhecimento como sendo “um 
método que simplifica o processo de 
partilha, distribuição, criação, captura e 
compreensão do conhecimento da 
organização”. 

4 Não aborda diretamente. 
 
Mantém a ideia atrelada à dimensão 
cognitiva de conhecimentos: pelos 
modelos mentais, crenças, emoções, 
valores e percepções do mundo à sua 
volta e crenças. 

A gestão do conhecimento pode ser 
entendida como conjunto de atividades para 
criar e gerenciar todo conhecimento em 
organização com o propósito de ponto de 
apoio para processo decisório de tomada de 
decisão. 

5 Não aborda diretamente. 
 
Trata de mapas cognitivos como 
sendo ferramentas para demonstrar, 
através do uso de diagramas no estilo 
de mapas, uma coleção de itens que 
são pegos como elemento do pensar 
em um determinado tempo. 
 
Também alinha essa temática à 
tomada de decisão. 

A Gestão do conhecimento trata da prática 
de agregar valor à informação e distribuí-la, 
tendo como tema central o aproveitamento 
dos recursos existentes na empresa 
(FIALHO, 2006).  
 
Nonaka e Takeuchi (1997) propõem que, de 
acordo com o pressuposto de que o 
conhecimento é criado por meio da 
interação entre o conhecimento tácito e o 
explícito é possível postular quatro modos 

(continua) 
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diferentes de conversão do conhecimento: 
socialização; externalização; combinação; 
internalização. 

6 Não trata diretamente. 
 
Aborda os aspectos cognitivos na 
tomada de decisão. 

Alinha-se com Nonaka e Takeuchi (2008) 
definindo como um conjunto de técnicas e 
ferramentas que permitam criar, disseminar 
e perpetuar, de forma estratégica e 
sistêmica, novos conhecimentos por toda a 
organização. 

7 Não aborda diretamente. 
 
Trata dos aspectos cognitivos nas 
tomadas de decisão, além de atrelar 
com conceitos de conhecimento como 
sendo de difícil definição, o que 
envolve estruturas cognitivas que 
representam determinada realidade. 

Trata de inúmeros conceitos, incluindo o 
proposto por Nonaka e Takeuchi (1997): 
Capacidade de uma organização de criar 
novo conhecimento, disseminá-lo na 
organização e incorporá-lo em seus 
produtos, serviços e sistemas. 

8 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona o conceito com modelos 
mentais, crenças e percepções do 
entorno. 
 
Também menciona que aspectos 
cognitivos apresentam relação com as 
tomadas de decisões. 

Explora diversos conceitos como o de 
Murray (1996), Nonaka e Takeuchi (1997), 
Sveiby (1998), Teixeira Filho (2000), dentre 
outros. 

9 Não aborda diretamente. 
 
Menciona a relação do processo 
criativo com as tomadas de decisão. 

Aborda diversos conceitos. Alinha-se, 
principalmente, com as propostas de 
Nonaka e Takeuchi (1997) e o modelo SECI. 

10 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona os aspectos cognitivos com 
a possibilidade de criar conhecimento. 
Além disso, menciona que as 
tecnologias podem dar suporte aos 
processos cognitivos e tomadas de 
decisão. 

A Gestão do Conhecimento pode ser 
entendida como uma estrutura para projetar 
estratégias e estruturar processos em uma 
organização, de forma que se possua o 
conhecimento, criando valor econômico e 
social para seus clientes e comunidade. 

11 Não aborda diretamente. 
 
Relata que aspectos cognitivos são 
observados em modelos mentais, 
crenças, vivências e percepções. 

Não aborda diretamente.  
 
Traz modelos de GC para sintetizar as ideias 
teóricas. Inclui o modelo de Nonaka e 
Takeuchi (1995). 

12 Não aborda diretamente. 
 
Traz a noção dos aspectos cognitivos 
estarem atrelados a um tipo de 
conhecimento, que consiste em 
nossas ideias, emoções, valores, 
esquemas, modelos mentais e 
percepções, tão inerente a cada 
indivíduo, que nos permitem 
compreender o mundo através dessa 
percepção. 

Relata diversos conceitos sendo o de 
Nonaka e Takeuchi (1997) o principal 
alinhamento teórico. 
 
Modelo SECI. 

13 Não aborda diretamente. A GC é, portanto, o processo sistemático de 
identificação, criação, renovação e 
aplicação dos conhecimentos que são 
estratégicos na vida de uma organização, 
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sendo utilizada na administração dos ativos 
de conhecimento. 

14 Não aborda diretamente. 
 
Menciona que o conhecimento tem 
origens nas pessoas como parte da 
complexidade humana. 

Enfatiza os processos de criação do 
conhecimento com ênfase na conversão do 
conhecimento:  
“O segredo para a criação do 
conhecimento”, de acordo com Nonaka e 
Takeuchi (1997, p. 62), “está na mobilização 
e conversão do conhecimento tácito”. 
Utiliza conceitos de Nonaka e Takeuchi 
(1997). 

15 Não aborda diretamente. Sumariza a Gestão do Conhecimento em 
três gerações: conteúdo; contexto e cultura. 
 
Alinha-se aos conceitos de Von Krog, Ichijo 
e Nonaka (2001). 

16 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona a cognição à uma escola de 
estratégia. 

O trabalho baseia-se nas ideias de Nonaka 
e Takeuchi (2008). Faz menção aos estudos 
de Strauhs.  
 
 

17 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona aspectos cognitivos, como a 
aprendizagem, à facilitação da tomada 
de decisão. 

Busca sintetizar conceitos, apoiando-se em 
Terra (2005):  
 
A caracterização principal está na maior 
capacidade de, rapidamente, introduzir 
mudanças nos projetos e processos, 
flexibilidade comoum valor dos processos 
produtivos, maior conteúdo de informação 
nos produtos, equipes especializadas com 
capacidade de produzir com eficácia 
volumes variados de modelos distintos, 
dinamismo tecnológico integrando o projeto 
ao processo, novos arranjos organizacionais 
que visam à integração dos processos com 
ênfase nas conexões e nos sistemas de 
interação e uma nova abordagem dos 
recursos humanos. 

18 Não aborda diretamente.  
 
Relaciona aspectos cognitivos com um 
tipo de conhecimento que é visto como 
um insumo passível de ser 
armazenado, combinado e reutilizado. 

Expõe diversos conceitos, alinhando-se com 
Nonaka e Takeuchi (1997) e o modelo SECI. 

19 Não aborda diretamente. 
 
Menciona que as ciências cognitivas 
fazem parte de um amplo espectro 
multidisciplinar dos estudos voltados 
ao conhecimento. 

Trata de diversos conceitos, alinhando-se 
principalmente ao proposto por Nonaka e 
Takeuchi (1997). 
 
Como visto repetidamente até aqui, a 
Gestão do Conhecimento não possui uma 
definição única, o que não necessariamente 
quer dizer que existam definições errôneas, 
mas sim definições que se adequam melhor 
a determinadas realidades. Essa variação 
se deve em muito pela multidisciplinaridade 
que lhe é peculiar. Sabbag (2007) 
apresentou um apanhado com algumas 
definições para a Gestão do Conhecimento 
(Quadro 5) de onde se conclui que 
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independente da abordagem e dos meios, 
sua finalidade é sempre de prover às 
organizações uma 
maneira sustentável para subsistir e 
alavancar seus negócios. 
 
Alicerça-se no Modelo SECI. 

20 Não aborda diretamente. Das definições de gestão do conhecimento 
apresentadas, adotou-se a de Aronson et al. 
(2000): 
 
Gestão do Conhecimento é um processo 
que ajuda as organizações a encontrar, 
selecionar, organizar, divulgar e transferir as 
informações importantes e conhecimentos 
necessários para atividades como a 
resolução de problemas, aprendizagem 
dinâmica, planejamento estratégico e 
tomada de decisão. 

21 Não aborda diretamente. Por geração do conhecimento entendem as 
atividades e iniciativas específicas que as 
organizações empreendem para aumentar 
seu estoque de conhecimento corporativo. 

22 Não aborda diretamente. Alinham-se aos conceitos de Nonaka e 
Takeuchi (1997) com ênfase na criação do 
conhecimento. 
 
Alicerçam-se no Modelo SECI 

23 Não aborda diretamente. Apresentam diversos conceitos de GC, 
enfatizando: a criação, a aquisição, a 
integração, a distribuição e a aplicação do 
conhecimento nas organizações. 

24 Não aborda diretamente. Exibem diversos conceitos de GC.  
 
Baseiam-se na criação do conhecimento 
organizacional e também mencionam o 
modelo SECI. 

ARTIGO CONCEITO DE ERGONOMIA 
COGNITIVA 

CONCEITO DE GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

1 Não aborda diretamente. 
 
Menciona que a interação humana 
compartilhada irá afetar as suas 
atitudes, comportamentos e decisões. 

Faz menção a diversos conceitos e alinha-
se, principalmente, ao proposto por Nonaka 
e Takeuchi (1997). 
 
Enfim, a criação do conhecimento por 
grupos com diferentes identidades culturais 
se faz de encontros e diálogos, o 
compartilhamento do conhecimento tácito é 
favorecido por laços de proximidade e 
confiança, estimulados por trabalhos em 
grupo e norteados por insights individuais, 
sempre alinhados às premissas e diretrizes 
corporativas. 

2 Exibe os conceitos de Moraes e 
Mont’Alvão (1998), Wisner (1987), 
Wisner (1994), ressaltando o aspecto 
cognitivo da carga mental: 
 
Considerando-se que a ergonomia 
também busca estudar o 

Não aborda diretamente.  
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relacionamento entre o homem e seu 
trabalho e que ela contempla todas as 
variáveis intervenientes nesse 
processo, entre as quais o estudo da 
carga mental no trabalho, torna-se 
importante investigar a carga mental, 
já que esta exerce influência direta na 
capacidade do homem em utilizar suas 
habilidades e competências para 
exercer suas atividades. 

3 A ergonomia cognitiva é um domínio 
de especialização dentro da 
ergonomia que diz respeito a 
‘processos mentais, como percepção, 
memória, raciocínio e resposta 
motora, visto que afetam as interações 
entre humanos e outros elementos de 
um sistema’. 

Não aborda diretamente. 

4 Aborda indiretamente mencionando 
que a EC utiliza conhecimentos dos 
processos mentais cognitivos:  
 
Os processos cognitivos permitem 
antecipar problemas em vários níveis 
do processo de construção, otimiza o 
planejamento e tomada de decisão em 
produção e segurança.  

Não aborda diretamente. 
 
Menciona a relação do conhecimento com 
habilidades pessoais para a análise de 
tarefas cognitivas, análise de trabalho 
cognitivo, dentre outros. 

5 Não aborda diretamente. Conforme Scharf (2007, p. 93), “a Gestão do 
Conhecimento compreende um conjunto de 
processos para a criação, disseminação e 
uso do conhecimento dentro da empresa, 
com objetivo de desenvolver vantagens 
competitivas sustentáveis”. 
 
Alicerça-se no modelo de Von Krogh, Ichijo 
e Nonaka (2001). 

6 De acordo com a Associação 
Brasileira de Ergonomia (ABERGO), 
entende-se por ergonomia o estudo 
das interações das pessoas com a 
tecnologia, a organização e o 
ambiente, objetivando intervenções e 
projetos que visem a melhorar, de 
forma integrada e não dissociada, a 
segurança, o conforto, o bem-estar e a 
eficácia das atividades humanas. 

Não aborda diretamente. 

7 Cognitiva, a qual é um domínio de 
especialização da Ergonomia, se faz 
de grande valia, uma vez que desafios 
surgirão das novas exigências 
intelectivas vinculadas a sistemas 
inteligentes. 
 
A EC estuda como os seres humanos 
interagem com diversos elementos de 
um sistema, analisando os aspectos 
dos processos mentais, como 
percepção, memória, resposta motora, 
raciocínio, entre outros. Assim, a carga 

Não aborda diretamente. 
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mental de trabalho; a tomada de 
decisão; a interação homem-
computador e o stress são tópicos da 
EC. 

8 De modo indireto, menciona que a 
intensificação do trabalho e a relação 
com a saúde do trabalhador estão 
atrelados à noção dos aspectos 
cognitivos. 

Não aborda diretamente. 
 
Menciona a importância do 
compartilhamento do conhecimento ante 
situações de estresse. 

9 Não aborda diretamente. Expõe diversos conceitos enfatizando 
algumas considerações: 
 
Nonaka e colaboradores (Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, & Konno, 
2000), desenvolveram o modelo de 
Socialização, Externalização, Combinação e 
Internalização (SECI) que mostra a 
interação entre conhecimento explícito e 
conhecimento tácito 
 
Enquanto Wiig (1993) afirmava que o 
propósito do conhecimento orienta a 
maneira como ele é organizado com base 
nos princípios de completude, 
conectividade, congruência e perspectiva e 
propósito. 

10 Não aborda diretamente, mas faz 
menção aos aspectos cognitivos e 
tomada de decisão: 
 
o número de decisões a serem 
tomadas, como equipamentos, 
intensidade de aperto de direção de 
montagem e pedido de montagem, 
deve ser suportado pela habilidade do 
operador, mesmo com as instruções e 
treinamentos necessários, 
necessidade de contar com memória e 
capacidade cognitiva. 

Menciona alguns conceitos e consolida a 
relação com o compartilhamento do 
conhecimento: 
 
Entre os vários processos envolvidos na 
gestão do conhecimento, o 
compartilhamento do conhecimento 
continua sendo uma atividade crítica para as 
organizações, uma vez que a eficácia e 
eficiência geral depende de quão bem o 
conhecimento atual e as melhores práticas 
podem ser compartilhados e transferidos 
entre os membros das organizações. 
 
É um processo em que as pessoas 
compartilham ideias, informações e 
sugestões relevantes para as tarefas (Eze et 
al., 2013) entre indivíduos, grupos, equipes, 
departamentos e organizações. 

11 Não aborda diretamente. 
 
Menciona a relação dos aspectos 
cognitivos com a construção do 
conhecimento. 

Concretamente a gestão do conhecimento 
inclui o desenvolvimento articulado de 
metodologias, ferramentas, técnicas e 
valores organizacionais para promover o 
fluxo de conhecimento entre os indivíduos e 
a recuperação, transformação e utilização 
deste conhecimento em atividades de 
melhoria e de inovação. 
 
Nonaka e Takeuchi (1995) propõem um 
modelo de criação de conhecimento 
organizacional, conhecido como a “espiral 
do conhecimento” assente na interação 
dinâmica entre pessoas.  
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12 Não aborda diretamente. A gestão do conhecimento se apresenta 
como um modelo com um conjunto de 
técnicas e ferramentas que se ocupam dos 
processos gerenciais e infraestrutura física e 
digital que facilitam, favorecem e estimulam 
os processos humanos de criação, 
compartilhamento e disseminação de 
conhecimentos individuais e coletivos 
(TERRA, 2005). 
 
Além desse conceito ainda existem 
referências ao modelo SECI de Nonaka e 
Takeuchi (1997). 

13 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 
 
Faz menção da relação da GC com a 
criação do conhecimento. 

14 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona os aspectos cognitivos com 
conceitos de excedentes cognitivos 
que se referem ao: 
 
“[...] conjunto de habilidades das 
pessoas que ultrapassa os limites 
definidos como necessários para a 
ocupação das respectivas posições 
organizacionais e percepção de 
proventos do trabalho.” 

Não aborda diretamente. 
 
Estabelece vínculo da GC com plataformas 
para a criação do conhecimento: 
 
A criação e o desenvolvimento de ambientes 
específicos para gestão do conhecimento 
poderiam vir a ser a chave para a criação de 
competências dinâmicas, ao invés de 
simples feixes de recursos e capacidades. 

15 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 
 
Evidencia a importância da GC como 
ferramenta organizacional na busca pela 
excelência humana para o alcance dos 
objetivos. 

16 A conceituação para esse trabalho é 
centrada na relação homem-
tecnologia; na interface entre os 
componentes, materiais e os fatores 
humanos, considerando as 
características gerais do homem, para 
que máquinas e dispositivos técnicos 
sejam melhores adaptados aos 
operadores (Mascia & Sznelwar, 
1997). Meister (1999) descreve os 
fatores humanos como físicos, 
cognitivos e motivacionais. 

Não aborda diretamente. 

17 Relaciona os aspectos cognitivos com 
a tomada de decisão. 
 
A cognição humana decorre da 
capacidade desenvolvida por homens 
e mulheres para criação ou 
composição de representações 
mentais e processos imaginativos, 
partindo da memória de sensações, 
sentimentos e ideias. Essas criações 
ou composições são provocadas por 
perturbações internas que, em parte, 

A gestão do conhecimento deve identificar 
um conjunto de estratégias capazes de 
utilizar ativos de conhecimento para elaborar 
fluxos de informação e, desta maneira, 
auxiliar o processo de tomada de decisão. 
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decorrem diretamente dos estímulos 
recebidos do ambiente no qual os 
seres humanos são inseridos. 
(SANTOS; SOUZA 2010, p. 260) 

18 Não aborda diretamente. A GC sendo vista como a base para as 
organizações que querem evoluir e inovar. 
Contudo, para que sejam bem sucedidas, é 
preciso entender que seu resultado ocorre 
pela junção de diversos fluxos de 
conhecimentos especializados (CHOO, 
2000).  
 
Para Yamaguchi (2013) a gestão do 
conhecimento ocorre por meio da criação e 
compartilhamento do conhecimento, que lhe 
garanta a eficiência no mercado de forma 
sustentável. 

19 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 
 
Expõe o vínculo entre a GC com a criação 
do conhecimento. 

20 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 

21 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 

22 Não aborda diretamente. A Gestão do Conhecimento é a 
identificação, o desenvolvimento, a 
disseminação e a atualização do 
conhecimento relevante para a organização, 
por meio de processos internos ou externos 
à empresa (FLEURY; 
OLIVEIRA JR., 2008).  
 
Há dois tipos de conhecimento: a) Explícito 
– objetivo, formal, informações 
processadas; e b) Tácito – subjetivo, 
experiências, valores, a serem processados 
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

23 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 

24 Não aborda diretamente. Não aborda diretamente. 

25 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona os aspectos cognitivos à 
tomada de decisão. 

Não aborda diretamente. 

26 Não aborda diretamente. Relaciona a GC com a Gestão da Inovação. 
 
A gestão do conhecimento é o processo pelo 
qual as empresas criam, acumulam, 
organizam e utilizam os conhecimentos 
obtidos, promovendo a melhoria 
organizacional e também para suportar 
mudanças de estratégias, de processos, 
produtos, serviços, de estruturas 
organizacionais e de tecnologias (RASULA, 
VUKSIC, & STEMBERGER, 2012). 

27 Não aborda diretamente. 
 
Exibe o vínculo entre os aspectos 
cognitivos com tipos de 
conhecimentos: 
 

Trabalha diversos conceitos de GC se alinha 
ao proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) 
com ênfase no Modelo SECI. 
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“a dimensão cognitiva consiste 
em modelos mentais, crenças e 
percepções tão fortes que se 

considera como certos.” 
28 Não aborda diretamente. Para Wiig (1997) GC é a construção, a 

renovação e a aplicação sistemática, 
explícita e deliberada do conhecimento para 
maximizar a efetividade relacionada ao 
conhecimento da empresa e o retorno sobre 
seus ativos de conhecimento. 

29 Não aborda diretamente. Aborda indiretamente: 
 
Embora seja um tema relativamente novo no 
campo de administração, Liebowitz (1999) 
aponta que a gestão do conhecimento lida 
com processos de criação de valor, a partir 
de ativos intangíveis organizacionais. Esse 
autor indica que a gestão do conhecimento 
se utiliza de conceitos emprestados da 
inteligência artificial, sistemas baseados no 
conhecimento, softwares de engenharia, 
gestão de recursos humanos e campos 
relacionados ao comportamento 
organizacional [...]. 

30 Não aborda diretamente. Aborda indiretamente. 
 
[...]a Inteligência Competitiva - IC e a Gestão 
do Conhecimento vêm suprir esta 
necessidade. Não apenas por novas 
informações, mas sim por meio de uma base 
de conhecimento ou de uma memória 
organizacional, em que se encontram 
valores, informação contextual e insight 
experimentados, o que proporciona à 
organização uma estrutura para a avaliação 
e incorporação de novas experiências e 
informações ao processo decisório da 
empresa (CORNELLA, 1994; ALTER, 1996; 
NONAKA; TAKEUCHI, 1997; DAVENPORT; 
PRUSAK, 1998; BUKOWITZ; WILLIAMS, 
2002; MILLER, 2002). 

31 Não aborda diretamente. A Gestão do Conhecimento (GC) é um 
processo sistemático que tem por objetivo a 
criação e difusão do conhecimento existente 
em um determinado ambiente, de modo que 
esse conhecimento possa ser utilizado por 
um número maior de indivíduos, tornando 
pessoas e processos mais eficientes e 
explorando o uso da tecnologia (MOHAJAN, 
2016; NORTH; BABAKHANLOU, 2016). 

32 Não aborda diretamente. Aborda indiretamente mencionando que 

alguns autores, dentre eles Nonaka e 
Takeuchi (1997), vinculados ao 
tratamento do tema gestão do 
conhecimento, enfatizam a 
organização baseada na estruturação 
por projetos. 
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Desse modo vincula a GC com as 
práticas. 

33 Vincula os aspectos cognitivos à 
temática de capacidade absortiva: 
 
Com essa perspectiva, o foco da 
discussão sobre os mecanismos 
internos que influenciam a capacidade 
absortiva se expande para três 
componentes: os níveis cognitivos 
individuais dos membros integrantes 
da organização, a trajetória histórica e 
o caminho escolhido pela organização. 

Não aborda diretamente. 

34 Não aborda diretamente. 
 
Relaciona os componentes cognitivos 
à criação do conhecimento, 
especialmente o tácito. 

Utiliza o seguinte conceito:  
 
A Gestão do Conhecimento, por sua vez, 
trabalha no âmbito do não registrado: 
reuniões, eventos, valores, crenças, 
experiências práticas, entre outros, 
constituindo-se em ativos intelectuais 
intangíveis. (VALENTIM, 2004). 

35 Não aborda diretamente. Menciona alguns conceitos e finaliza com o 
seguinte trecho: 
 
Sveiby (1998) define a gestão do 
conhecimento como uma ferramenta 
estratégica competitiva da eficiência 
operacional e capaz de aproveitar recursos 
existentes na própria empresa, 
proporcionando o emprego de melhores 
práticas. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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APÊNDICE E 

Apresenta-se, aqui, o Quadro 21 com a íntegra das práticas de Ergonomia 

Cognitiva e de Gestão do Conhecimento para o conjunto completo do corpo de 

pesquisa analisado – teses, dissertações e artigos. 

 
Quadro 21 – Íntegra das práticas observadas de EC e GC 

TESES PRÁTICAS OBSERVADAS – EVIDÊNCIAS 
1 Uso de ferramentas, como, por exemplo: 

 
O Modelo CMM e o Modelo Digital Plant: PIMS (gestão de informações e 
conhecimento) associados a DVRs (Data Validation and Reconciliation) passam ter um 
papel de destaque e podem ser chamados de core do Digital Plant.  

2 Uso de ferramentas – framework. A ferramenta proposta é um framework (composto 
de 3 etapas: prospecção, formalização, execução) para apoiar o processo de interação 
U-E ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e desenvolvimento. 

3 As ferramentas elencadas por essa pesquisa são:  

• Benchmarking,  

• Coaching,  

• Mentoring,  

• Comunidades de prática,  

• educação corporativa,  

• fóruns e listas de discussões,  

• gestão de conteúdo,  

• lições aprendidas,  

• gestão eletrônica de documentos,  

• inteligência competitiva,  

• mapeamento de competências e processos,  

• melhores práticas, memória organizacional,  

• narrativas, portal corporativo,  

• aprendizagem organizacional,  

• base e mapeamento de conhecimentos,  

• normatização e padronização de documentos,  

• gestão de relacionamento com o cliente e  

• banco de dados 

4 Utilização do método de Análise Ergonômica do Trabalho. 
 
Método: observação livre, observação sistemática com registro de eventos e análise 
cronológica da atividade, estudo dos deslocamentos e da direção do olhar, assim como 
verbalização consecutiva e verbalização proveniente da autoconfrontação do 
trabalhador com o respectivo filme. 

5 Relaciona Inteligência Organizacional e Gestão do Conhecimento em Organizações 
Complexas a partir de modelos (inclusive o de Nonaka).  
 
“Desenvolver a inteligência para a tomada de decisão”.  
Como práticas de GC elenca:  
Processo de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997);  

• Ciclo do conhecimento de Choo; Modelo de Davenport e Prusak;  

• Modelo de construção e uso do conhecimento de Wiig;  

• Modelo espaço da informação (Boisot)  

• Modelos de Atividades-Base (Valentim);  

• Processo estruturado de GC (Bukowitz e Williams).  
Os autores visam proporcionar a comunicação informacional de forma eficiente 
utilizando ferramentas como a tecnologia de informação e comunicação. 

(continua) 



223 

 
 

6 Práticas de Gestão do Conhecimento e as ferramentas de tecnologia da informação e 
comunicação.  
 
Sistema de suporte à tomada de decisão. 
Também aborda o teletrabalho.  
 

• Reuniões e conferências virtuais,  

• treinamentos virtuais e presenciais,  

• e-learning,  

• call center help,  

• portal corporativo,  

• biblioteca corporativa,  

• sistema de avaliação,  

• centros de inovação,  

• mapeamento de processos e gestão da inovação  
– com a utilização de: e-mail, telefone via internet, celular/rádio, intranet, servidores 
web e navegadores, telefone fixo, mensagens instantâneas, portal corporativo e 
treinamento baseado em computador. 

7 Processos e práticas de Gestão do Conhecimento (Modelo SECI de Nonaka). 
 
"[...] desenvolvimento de habilidades e competências para interpretar a informação e 
transformá-la em ações diretas, permitindo, ainda, a tomada de decisões...". 
 
Como ferramentas, o texto traz: “A gestão do conhecimento abrange, assim, desde 
mecanismos de gerenciamento de informações até um compartilhamento sociocultural, 
possibilitando à organização criar consistentemente novos conhecimentos, disseminá-
los e manifestá-los em tecnologias e produtos.”  
 

• Criação do conhecimento,  

• captura,  

• organização,  

• armazenamento e  

• disseminação do conhecimento.  
 
As ferramentas estão relacionadas à solução de problemas. 

8 Computação cognitiva.  
Desenvolvimento baseado em conhecimento. 
 
“grupo de resolução de problemas e tomada de decisão”. 
 
Ferramentas e práticas:  

• utilização de TI no suporte à gestão;  

• Ti para suporte à inovação,  

• para processos de negócios e  

• para o processo operacional.  
 
Outros exemplos citados: Internet das coisas, Big Data e Computação cognitiva. 

9 Processos de tomada de decisão. 
 
Processos de Gestão do Conhecimento. 
 
Os sistemas de Business Intelligence (BI) podem ser vistos como arquiteturas 
empresariais para a integração operacional, de aplicações de suporte a decisão e base 
de dados, disponibilizando aos usuários da empresa um acesso fácil às informações.  
 
Também facilita as análises e compartilhamento das informações, e ajudam na tomada 
de decisão de negócio baseada na informação.  

10 O uso de ferramentas e práticas de ambas as áreas do conhecimento. 
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A manufatura inteligente utiliza os conceitos de  

• sistemas ciber-físicos,  

• internet das coisas,  

• computação em nuvem,  

• computação orientada a serviços,  

• inteligência artificial e  

• ciência dos dados. 
 
Como elementos estudados que evidenciam essa correlação estão:  
 

• Fabricação inteligente,  

• Sistemas ciber-físicos,  

• Internet das Coisas, Internet de serviços,  

• Auto-organização,  

• Responsabilidade social corporativa,  

• Impressão 3D,  

• Robótica,  

• Blockchain,  

• Computação em nuvem,  

• Big data,  

• Realidade aumentada e  
Cybersecurity. 

11 Dimensão relacional e cognitiva das pessoas; 
 
Proporcionar o acesso ao conhecimento explícito existente via ferramentas de: 

• TI,  

• pelas características multidisciplinares que estimulam a criação do 
conhecimento, 

• compartilhamento,  

• uso e reúso do conhecimento.  
 
Tais ideias estão associadas ao nível de maturidade que é um dos objetos dessa 
pesquisa. 

12 Práticas de GC e utilização de tecnologia (softwares). 
 
Além disso, sessões de brainstorming são mencionadas e atreladas ao Modelo SECI.  
 
Como outras ferramentas/práticas são elencadas ações como:  

• Socialização,  

• Externalização,  

• Compartilhamento,  

• Internalização,  

• Obtenção,  

• Organização,  

• Codificação,  

• Manutenção,  

• Análise,  

• Criação,  

• Apresentação,  

• Distribuição,  

• Aplicação,  

• Identificação,  

• Preservação,  

• Aquisição,  

• Uso,  

• Desenvolvimento 
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Dentre outros. 

13 Práticas identificadas com o auxílio de indicadores: 
 
Aprendizagem,  
conhecimento,  
estratégia,  
processos e resultados. 
 
Gerenciar documentos e outros veículos de informação, com o objetivo de facilitar a 
aprendizagem organizacional. 
 
 - Identificar e mapear os ativos intelectuais, ligados à organização;  
 - gerar novos conhecimentos para oferecer 
vantagens na competição do mercado;  
 - tornar acessíveis grandes quantidades de informação corporativas e compartilhar as 
melhores práticas e a tecnologia que torna tudo isso possível. 

14 Utilização do Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi (1997); 
Conversão e criação do conhecimento. 
Algumas práticas utilizadas são:  
  (1) reuniões formais;  
  (2) comunidades informais - comunidades de prática, comunidades de 
compartilhamento, comunidades virtuais, redes informais (informal networks);  
  (3) equipes de projeto - dentro e entre projetos;  
  (4) interação externa - com clientes e parceiros; e  
  (5) ferramentas de TI (intranet). 

15 Instituir um ba e, indo além, possibilitar o Modelo SECI – Nonaka e Takeuchi (1997). 
Como suporte a esses exemplos de práticas, enumeram-se:  
- tecnologia de informação (TI),  
- sistemas de informação (SI) e gestão da informação e comunicação.  
Dentre outras ferramentas capacitadoras, os autores citam:  
- Autonomia;  
- Redundância;  
- Intenção;  
- Flutuação e Caos criativo;  
- Diversidade;  
- Novas ideias e sugestão;  
- Influência dos empregados nas decisões de marketing;  
- Assumir riscos ou ambiguidade, incerteza, erros;  
- Pesquisa sobre a experiência; Interação com o meio ambiente;  
- Experiência com novas ideias;  
- Sociocomportamental; Informacional/ comunicacional;  
- Cognitivo-epistêmico;  
- Estratégia-estrutura-sistemas de gestão;  
- Reconhecimento;  
- Uso de linguagem comum;  
- Comportamento cooperativo;  
- Confiança mútua;  
- Empatia ativa;  
- Lentidão de julgamento;  
- Tecnologia;  
- Estrutura;  
- Cultura;  
- Cultura (colaboração, confiança, aprendizagem, inovação e experiência);  
- Estrutura (autonomia, formalização). 

DISSER-
TAÇÕES 

PRÁTICAS OBSERVADAS – EVIDÊNCIAS 

1 Implementar práticas e modelos de gestão identificados como estratégicos pelo 
mercado e voltados, também, à inovação de produtos, processos e pessoas. 
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Fortalecer a liderança: Divulgar a estratégia para todos os níveis; Divulgar aos 
colaboradores quais as práticas de gestão 
do conhecimento que estão sendo adotadas. Estimular as equipes a buscarem 
informações estratégicas e dos negócios. 
Cascatear as estratégias dos negócios para as equipes e explicar qual a contribuição 
que se espera. 

2 Elenca diversas práticas, sendo as principais aqui sumarizadas: 
 
Catálogos de solução. Matriz morfológica. Métodos de criatividade. Matriz indicadora 
de módulos. Matriz de interfaces. Modelagem funcional. Matriz de decisão. Pesquisa 
de mercado. Inteligência competitiva. Vigilância Tecnológica. Métodos de análise de 
portfólio. Posicionamento de produtos (marketing). Gestão de portfólio. Gestão de 
projetos. Análise de viabilidade econômica. Melhores práticas de gerenciamento de 
RH. Avaliação do grau de complexidade e inovação do produto. Análise financeira. 
 
Questionários e entrevistas. Pesquisas orientadas. Análise do problema. Metodologia 
de Análise e Solução de Problemas (MASP). Grupo de foco. Matrizes de mapeamento. 
Entrevistas, Brainstorming, diagrama de afinidades. Matriz de atributos, análise 
paramétrica, análise matricial. 

3 • Collaborative Technology;  

• Knowledge Sharing;  

• Transactive Memory;  

• Asking the Colleague;  

• Shared Social Context;  

• Finding the Right People; 

• Documentation; 

• Direct Communication; 

• Standard Tools and Methods;  

• Information Update; 

• Meetings or Visits; 

• Transferring of Competence; 

• Guidelines/Training Program;  

• Discussion Board. 

4 É possível observar a adoção de práticas de GC em algumas indústrias farmacêuticas 
com intuito de gerir informações de produtos e empresas concorrentes;  
 
Auxiliar na orientação estratégica da empresa e melhoria dos processos internos de 
inovação e conduzir um processo de aprendizagem, evitando recorrência de falhas em 
projetos futuros. 
 
Apresenta também uma ferramenta de mapas de competências por meio de um 
software, que integra todo gerenciamento de desempenho das etapas do processo de 
desenvolvimento dos colaboradores. 

5 • Brainstorm ou brainstorming (tempestade de ideias) 

• Matriz de prioridade ou Matriz de impacto 

• Diagrama de espinha de peixe, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de influência, 
Diagrama 4P ou Diagrama causa e efeito 

• Árvores de decisão ou diagrama da árvore 

• Técnica Nominal de Grupo ou Técnica de Grupo Nominal 

• Método Delphi 

• Mapas Cognitivos 

6 • transformar os problemas da empresa em problemas de conhecimento e 
avaliar os efeitos das decisões sobre os ativos intelectuais da organização; 

• evitar soluções generalizadas e ajudar a entender problemas que sejam 
especificamente sobre conhecimento; 

• dirigir nossa atenção para problemas existentes e ajudar a mentas a 
concentração na realidade; 

(continua) 



227 

 
 

• fornecer uma matriz de análise orientada para a ação e ferramentas 
comprovadas; 

• desenvolver critérios para medir o sucesso; 

• ser compatível com os sistemas existentes e integrar os métodos existentes 
para encontrar soluções; 

• ser formulada em linguagem compreensível, que possa ser empregada nas 
atividades diárias das empresas.  

7 Ferramentas gerenciais e tecnológicas, em busca de um melhor entendimento sobre 
os processos de geração, identificação, validação, disseminação, compartilhamento, 
uso e proteção dos conhecimentos estratégicos da empresa. 

8 Algumas das práticas são os cursos de especialização, brainstorming, lesson learned 
e conversas informais. 

9 Aborda o compartilhamento de conhecimento como uma prática essencial ao 
desenvolvimento organizacional. Como exemplos, cita ferramentas tecnológicas que 
auxiliam nesse processo: 
 
e-mail, Skype, vídeo conferência e WhatsApp 

10 Utilização das ferramentas tecnológicas como a de Business Intelligence e Big Data. 

11 Menciona amplos processos de criação do conhecimento a partir da interação dos 
indivíduos no desenvolvimento estratégico; utilizar 5 etapas do conhecimento: 
identificar, criar, compartilhar e usar o conhecimento; ainda faz menção de habilidades, 
comportamento, métodos, ferramentas e técnicas e gestão do tempo. 

12 Desenvolvimento de um novo produto/serviço, Aquisição de nova tecnologia, 
Desenvolvimento de um novo processo e Intranet/Extranet. 

13 Inteligência Competitiva e o desenvolvimento de processos de Gestão do 
Conhecimento - Estágio de evolução informacional nas empresas. Para isso traz o 
Modelo SECI como norteador de ações na conversão do conhecimento. 

14 Ambiente físico e virtual: 
Salas de reuniões, Skype, Cisco, Espaços colaborativos, laboratórios de 
aprendizagem, interação criativa. 
Ferramentas: intranet, portais, dropbox, SGF, MS Project e rede interna, Canvas, 
Design thinking. 
Processos: Lições aprendidas, geração de ideias, regras do edital, recursos didáticos, 
gestão por projetos, processos padronizados, inovação aberta, buscas de 
anterioridade e registro de patentes. 
Pessoas: banco de competências internas, capacitações, cultura organizacional, 
capital intelectual. 

15 O trabalho caracteriza as principais condições estruturais: 
Sistema educacional básico, infraestrutura de comunicações, instituições financeiras, 
política de patentes, acessibilidade do mercado, estrutura da indústria e ambiente 
competitivo. 

16 Trata do balanced scorecard e sumariza os fundamentos da excelência como sendo: 
pensamento sistêmico, aprendizado organizacional, cultura de inovação, liderança e 
constância de propósitos, orientação por processos e informações, visão de futuro, 
geração de valor, valorização de pessoas, conhecimento sobre o cliente e o mercado, 
desenvolvimento de parcerias, responsabilidade social. 

17 Elenca algumas dimensões para as empresas que apendem:  

• fatores estratégicos e papel da alta direção;  

• cultura e valores organizacionais; 

• estrutura organizacional; 

• administração de recursos humanos; 

• sistemas de informações; 

• mensuração de resultados; 

• aprendizado com o ambiente. 

18 Centraliza as ações nos elementos alavancadores da criação do conhecimento 
organizacional: 
Objetivo; estrutura; comunicação; treinamento; características pessoais; incentivo; 
instrução de trabalho; 5S; zero defeito; troca rápida; métodos de solução de problemas. 
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19 • Modelos de processos de desenvolvimento e suas fases;  

• comparação entre conhecimentos tácitos e explícitos; Modelo SECI;  

• Portais corporativos; 

• KBE. 

20 • Adequação da estrutura de tecnologia da informação (TI) 

• Internet  

• Intranet  

• Data Warehousing  

• Groupware  

• Data Mining  

• Videoconferência  

• Múltiplos canais de compartilhamento do conhecimento  

• Programa de reconhecimento  

• Projeto piloto  

• Treinamento e educação  

• Medição dos resultados (Indicadores de desempenho)  

• Cultura organizacional voltada para conhecimento  

• Comunidade de prática (times do conhecimento) 

21 Apresenta um fluxo do modelo de padronização que contém, dentre outros elementos, 
os seguintes: 

• Identificar a necessidade de padronização 

• Definir o tipo de padrão 

• Elaborar ou revisar o padrão 

• Checar no padrão o atendimento aos requisitos dos modelos estabelecidos 

• Devolver ao solicitante para ajustes 

• Encaminhar para publicação e registros nos sistemas de gestão 

• Comunicar o código do padrão para o solicitante e o departamento de T&D 

• Comunicar a realização da capacitação 

• Fazer a gestão da matriz de conhecimento 

• Geração de gaps para novos funcionários? 

• Acompanhar os gaps de capacitação 

22 Cita especialmente a etnografia, porém, menciona outras metodologias para a indústria 
de software - equipes de desenvolvimento:  
(1) XP (Extreme Programming),  
(2) DAS (Desenvolvimento Adaptativo de Software),  
(3) DSDM (Dynamic Software Development Method),  
(4) Scrum,  
(5) Crystal,  
(6) FDD (Feature Driven Development),  
(7) Modelagem Ágil (AM) e  
(8) Processo Unificado Ágil (AUP). 

23 O Temaguide (TEchnology MAnagement GUIDE) é um compêndio de conhecimento e 
ferramentas sobre gestão da inovação, organizado pela COTEC. 
 
Varredura; 
Focalizar; 
Recurso; 
Implementar; 
Aprender.  
 
Utiliza-se também das seguintes ferramentas: 
 
Benchmarking; 
Gestão de mudanças; 
Criatividade; 
Gestão ambiental; 
Gestão de propriedade intelectual; 
Gestão de interface; 
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Produção enxuta; 
Análise de mercado; 
Networking; 
Análise de patentes; 
Avaliação de projetos; 
Gestão de projetos; 
Auditoria tecnológica;  
Criação de equipes; 
Gestão de portfólio. 

24 Relata diversas práticas, incluindo o Modelo SECI e o Modelo de 5 fases de Nonaka e 
Takeuchi (1997), além das fontes de conhecimento em P&D, dentre outras, aqui 
citadas: 
 
Experiência acumulada; 
Insights; 
Formação acadêmica e cultural dos indivíduos; 
Relações intraorganizacionais; 
Regras práticas não documentadas; 
Histórias e estórias; 
Técnica apurada; 
Especialistas/pesquisadores; 
Bancos de dados; 
Sistemas de informação; 
Atas de reunião; 
Protótipo; 
Melhores práticas; 
Manuais e produtos de concorrentes. 

ARTIGOS PRÁTICAS OBSERVADAS – EVIDÊNCIAS 

1 As práticas de gestão intercultural do conhecimento estão relacionadas com a 
competência de resposta do time intercultural por meio de relações afetadas:  
 
(a) pelo elevado grau de autonomia atribuída aos membros do projeto,  
(b) pela integração global (sistema de comunicação integrado) que permite o acesso a 
informações e conhecimentos de diversas unidades de empresa e  
(c) pelo formato de reconhecimento coletivo que favorece relações cooperativas entre 
as unidades e entre os indivíduos. 
 
Memória organizacional;  
Comunidades de prática; 
Storytelling. 

2 Práticas norteadas pela pergunta: Qual o desempenho dos métodos SWAT e NASA 
TLX aplicados à situação real de trabalho em empresa de soluções em energia? 
 
Medidas de mensuração de carga mental. 

3 Observação de uma tarefa que simula as demandas cognitivas típicas que as pessoas 
encontram em situações de análise de dados. As práticas ergonômicas (ou fatores 
humanos) visam garantir "a interação adequada entre trabalho, produto e ambiente, e 
necessidades humanas, capacidades e limitações".  

4 Práticas interagindo com o estudo etnográfico, a metodologia de análise da atividade 
e, em particular, o que se chama de abordagem do curso de ação. Utiliza informações 
disponíveis nos Níveis de Antecipação de o processo de construção: 
 
Recursos pessoais - conhecimento tácito, conhecimento explícito, habilidades, dentre 
outros); 
Recursos materiais - design; 
Recursos sociais - relacionamento com a equipe. 

5 Criação de situações para compartilhamento de ideias: 
 
Reuniões; 
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Anotações particulares; 
Plataforma da Agriness S2; 
Visitas periódicas aos locais; 
Relatório de visita técnica;  
Repasse de conhecimento tácito; 
Conversas com a diretoria. 

6 Análise Ergonômica do Trabalho. Vale-se de normas brasileiras referentes à 
iluminância. 

7 Práticas de observação e análise do trabalho. Acompanhamento dos indicadores da 
linha de produção de sistemas. Identificação dos requisitos mentais para trabalhar em 
meio a sistemas inteligente. Identificação e análise das melhores práticas aplicadas 
pela empresa. Além disso, utiliza: 

• Sensores de Temperatura e Vibração; 

• Gateways;  

• Virtual Server;  

• Software Supervisor; 

• Plataforma Web; 

• Gráficos e Relatórios; 

• Mensagem / e-mail – Aviso Monitores; 

• Ação da equipe de manutenção. 

8 Observação e análise ergonômica a partir de elementos como o tempo de trabalho, 
prolongamento de jornada de trabalho, banco de horas e jornada adicional, bem como 
as práticas de exploração e expropriação, ritmo de trabalho e administração por 
estresse que confrontam a capacidade coletiva do trabalhador. 

9 Apresenta algumas práticas, ressaltando: Aprendizagem e cultura de criação de 
conhecimento; arquitetura do conhecimento organizacional para capacidade 
adaptativa e exaptativa; e “modelo de negócios” para capitalização de conhecimento e 
captura de valor. Uma nova prática surge a partir da criação de um novo quadro teórico 
do sistema de prática de Gestão do Conhecimento. 

10 Analisar as lacunas na criação do conhecimento organizacional para promover formas 
de apoio para fornecer interação dos funcionários, melhores práticas e 
compartilhamento de lições de aprendizagem. Possibilitar o compartilhamento de 
experiências – processo onde as pessoas compartilham ideias informações e 
sugestões relevantes para as tarefas entre indivíduos, grupos, equipes, departamentos 
e organizações. 

11 Utilizam práticas de memória organizacional enfatizando a importância do 
compartilhamento destacando-se: os comportamentos de cidadania organizacional e a 
confiança. Faz menção à construção de repositórios informacionais e ao conceito de 
comportamento de cidadania organizacional. 

12 Alicerça as práticas no Modelo SECI, desmembrando em algumas ações importantes: 
 

• Rotação dos funcionários por todas as áreas. 

• Campings de troca de ideias ou de tormenta de ideias. 

• Projeto de cooperação através da diretoria. 

• Uso de mentores e aprendizes para transferir o conhecimento. 

• Aprendizagem por observação. 

• Aprender fazendo. 

• Formação no posto de trabalho. 

• Reuniões face-a-face. 

• Repositórios de informação, melhores práticas e lições aprendidas. 

• Acesso a dados baseados na web. 

• Páginas web (intranet e Internet). 

• Base de dados. 

• Captura e transferência de conhecimento de especialistas. 

• Grupos de chat/grupos de discussão baseado na web. 

• Sistema de apoio à tomada de decisão. 

• Grupware e outras ferramentas de colaboração em equipe. 
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• Modelos baseados em analogias e metáforas. Conselhos (habilidades, 
“páginas amarelas”). 

• Sistema de resolução de problemas baseados em tecnologias como raciocínio 
baseado em casos. 

13 Alguns elementos são elencados, como, por exemplo: as características da criação do 
conhecimento na empresa; a conversão do conhecimento em forma de espiral; o 
modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional e as 
condições capacitadoras para criar novos conhecimentos: 

• Intenção; 

• Autonomia; 

• Flutuação e caos criativo;  

• Redundância; 

• Variedades de requisito. 

14 Parte-se do pressuposto de que o conhecimento, para fluir, depende de um ambiente 
propício e, nesse sentido, observou-se:  

• Ambiente individual; 

• Ambiente em grupo; 

• Ambiente funcional; 

• Ambiente corporativo. 
Algumas ações para o contexto capacitante, podem ser observadas em: 

• Identificar; 

• Potencializar; 

• Mobilizar. 

15 Foram avaliadas algumas variáveis, como: 

• Habilidades e competências; 

• Formas de relacionamentos entre os atores; 

• Honestidade em compartilhar saberes; 

• Forma de fomentar e reter conhecimento; 

• Ambiente físico e social para a criação do conhecimento; 

• Ferramentas e processo de criação de métodos e partilha de linguagem; 

• Incentivos ao compartilhamento; 

• Ganhos proporcionados pela rede de atores; 

• Forma de compartilhamento de conhecimento; 

• Intercâmbio de informações; 

• Efeito de culturas similares.  

16 Enumera diversas práticas ergonômicas relacionadas à segurança, conforto e 
eficiência no trabalho: 
 

• Modificações de postos de produção, máquinas e dispositivos; 

• Modificações de layout; 

• Modificações de postos de escritórios; 

• Diminuição de carga menta; 

• Diminuição de fadiga visual; 

• Diminuição de horas extras; 

• Incremento de treinamentos; 

• Inclusão de pausas; 

• Maior autonomia para os trabalhadores; 

• Ginástica laboral; 

• Melhora da relação com as chefias; 

• Participação dos trabalhadores nas melhorias; 

• Rodízio de tarefas; 

• Participação na concepção de novos postos de produção 

• Participação em comitês de ergonomia. 

17 Esse artigo busca analisar o processamento das informações na mente de cada 
indivíduo o que tem desdobramentos em ações, reações, sensações, atitudes, dentre 
outras. Para isso verifica elementos como a tomada de decisão e suas características, 
como: 
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• Limitação de Tempo; 

• Risco elevado e de qualquer sorte; 

• Formuladores de decisão ou estrategistas experientes; 

• Presença de informação inadequada, ambígua ou errada; 

• Presença de objetivos e/ou procedimentos mal definidos, 

• Existência de aprendizagem por sugestão,  

• Estresses, 

• Presença de equipes coordenadas.  

18 Artigo realiza levantamento bibliométrico e encontra um conjunto de ações voltadas à 
criação do conhecimento a partir de redes. As redes interorganizacionais precisam criar 
espaços e momentos, a que denominamos de ba, que sejam favoráveis para a criação 
do conhecimento possibilitando a interação entre os indivíduos e o compartilhamento 
das informações e conhecimento, salientando-se a importância da confiança nesse 
processo.  

19 O artigo trata especificamente a respeito das tecnologias para o agronegócio. “As 
melhorias tecnológicas agrárias no Brasil foram impulsionadas por três elementos: (i) 
a instalação de multinacionais direcionadas às atividades do setor, (ii) programas 
governamentais que visaram o incentivo à aquisição de tecnologias do campo e 
(iii)criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Existem 
diretrizes a serem observadas, tais como: 
 
1- Estimular as ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação que associem as 
práticas agropecuárias às questões de saúde, segurança alimentar, gestão do 
agronegócio e economia, dentre outras.  
2- Fomentar a criação de startups em tecnologias inovadoras e o empreendedorismo 
de negócios para promover o desenvolvimento do setor. 
Devem ser viabilizadas ações de fomento a projetos exclusivos de inovação 
tecnológica de produtos, processos e know-‐how, assim como para a criação de novas 
empresas para atuarem no setor. 
3- Apoiar a pesquisa, o desenvolvimento, a avaliação e a validação de insumos e 
tecnologias agropecuárias, bem como o desenvolvimento de métodos inovadores de 
gestão do agronegócio. 
4- Promover ações de pesquisa em recursos genéticos, melhoramento vegetal e 
animal, bem como desenvolver a adaptação de espécies  exóticas  e a domesticação 
de espécies nativas de grande potencial econômico. 
5- Incentivar o desenvolvimento de tecnologias de processamento, embalagem e 
conservação de produtos de origem animal e vegetal, com ênfase em padrões de 
qualidade e agregação de valor. 
6- Promover a pesquisa, o desenvolvimento e as inovações tecnológicas em sistemas 
de produção agropecuária sustentável, com ênfase na redução de emissões de gases 
de efeito estufa, no monitoramento e mitigação de impactos ambientais, e na 
racionalização de uso de insumos e recursos renováveis e não renováveis. 
7- Fomentar o desenvolvimento da agricultura familiar, da produção orgânica e de base 
agroecológica, e fortalecer pesquisas em extensão tecnológica e modelos de 
assistência e organização de arranjos produtivos locais.” 

20 Artigo que pesquisou instituição bancária e a partir de instrumentos como questionário, 
foram identificadas 38 competências relevantes ao desempenho de gerentes de 
agências bancárias, distribuídas em seis categorias:  

• estratégia e operações (5 itens),  

• resultado econômico (5 itens),  

• clientes (7 itens),  

• comportamento organizacional (8 itens),  

• processos internos (7 itens) e  

• sociedade (6 itens). 

21 Utiliza ferramentas como: balanced scorecard, processo de inovação, estímulos 
externos à organização, tensões dinâmicas e percepção de sucesso da inovação. 

22 O artigo faz uso de processos para identificação de gestão: 
. Planejamento de RH 
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. Atração e Seleção de Talentos 

. Integração 

. Treinamento e Desenvolvimento 

. Educação Corporativa 

. Qualidade de Vida no Trabalho 

. Higiene e Segurança do Trabalho 

. Gestão de Carreira 

. Plano de Cargos e Salários 

. Remuneração Variável 

. Benefícios Sociais 

. Avaliação de Desempenho 

. Gestão de Competências  
- Liderança 
. Coaching 
. Trabalho em Equipe 
. Gestão do Conhecimento 

23 O estudo evidencia essas relações e mostra que são significativas e positivas no 
contexto das empresas têxteis. Trata de algumas dimensões a serem observadas 
como: 

• Experimentation 

• Interaction 

• Risk 

• Dialogue 

• Efficacy 

• Efficiency 

• Performance 

24 A pesquisa analisa as causas das barreiras informacionais, sendo listadas: 
1) Concentração da informação em determinados departamentos e/ou pessoas que 
abusam do poder de reter a informação; 
2) Excesso de informação que gera o caos informacional; 
3) Insatisfação com a falta de informação correta, precisa, eficaz, presença de 
informação truncada, errada e equivocada, ou seja, falhas no processo; 
4) Problemas com a ética informacional, relacionado à materialidade (sistemas de 
recuperação, análise e difusão) por trás da informação pela organização; 
5) Problema na estética da comunicação, sendo que existe falta de clareza e 
transparência na comunicação; 
6) Obsolescência da informação, estando relacionada ao espaço e tempo, o que 
impacta em não ter a infor-mação certa na hora certa; 
7) Altivez por parte de quem tem o poder de possuir a informação, sendo que este 
excesso é responsável por causar sérios danos ao fluxo informacional. 

25 A pesquisa se alicerça em buscar as evidências atreladas à criação do conhecimento 
em uma indústria alimentícia e, para isso, mapeia alguns elementos que resultam na 
identificação de componentes importantes como a própria rede de conhecimentos e a 
necessidade de auxílio das tecnologias de informação e comunicação: 

• Total de acesso a informações e conhecimentos no ambiente interno da 
empresa estudada;  

• Acesso a informações e conhecimentos de atividades desempenhadas pelo 
sujeito no ambiente interno; 

• Acesso a informações e conhecimentos de atividades desempenhadas pelo 
sujeito no ambiente externo; 

• Total de acesso a informações e conhecimentos pelo sujeito no ambiente 
externo; 

• Acesso a informações e conhecimentos de atividades diversas pelo sujeito no 
ambiente externo; 

• Acesso a informações e conhecimentos de atividades desempenhadas pelo 
sujeito no ambiente externo. 

26 A pesquisa sintetiza alguns elementos para o sucesso da criação do conhecimento na 
organização, tais como: 

• Indústria 4.0 
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o Cibersegurança; 
o Big Data; 
o Realidade aumentada; 
o Internet das coisas; 
o Robôs autônomos; 
o Sistemas integrados;  
o Cloud computing; 
o Fabricação autônoma 

• Inovação 
o Oportunidade; 
o Estratégia; 
o Mercado; 
o Ação; 
o Flexibilidade; 
o Competitividade; 
o Conhecimento; 
o Desafio 

• Gestão do Conhecimento. 
o Utilização; 
o Pessoas; 
o Interação; 
o Transferência; 
o Entendimento; 
o Aprimoramento; 
o Aquisição; 
o Criação. 

27 O artigo faz uso de componentes para observar evidências, tais como: 
 

• Fenômenos centrais; 

• Visibilidade dos fenômenos; 

• Processos críticos; 

• Nível de centralidade para a gestão estratégica; 

• Influência da cultura organizacional sobre processos e resultados; 

• Possibilidade de gerenciamento. 

28 As práticas desse estudo estão atreladas a evidenciar as barreiras à efetivação da 
Gestão do Conhecimento: 

• Diversidade cultural dos integrantes da equipe; 

• Falta de conhecimento do potencial da GC; 

• Falta de confiança na organização; 

• Falta de motivação pessoal; 

• Falta de confiança nos pares; 

• Falta de comprometimento; 

• Resistência a mudanças; 

• Problemas de comunicação; 

• Ausência de ferramentas adequadas; 

• Fluxo da informação; 

• Codificação do conhecimento; 

• Falta de educação pessoal orientada ao compartilhamento; 

• Custos; 

• Processos cognitivos; 

• Aspectos demográficos; 

• Língua; 

• Valores diferentes; 

• Cultura organizacional; 

• Padrões profissionais dominantes, no que se refere a organizações 
governamentais; 

• Barreiras ambientais; 

• Medo; 

(continua) 
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• Barreiras tecnológicas. 

29 Esse artigo faz uso do desenvolvimento de práticas como: 

• Documento 

• Banco de Dados 

• Intranet 

• Procedimentos operacionais 

• Estrutura de dados gravados 

• Relatórios de mercado 

• Ferramentas de TI para armazenar e disseminar 

• Melhores práticas e experiência em projetos 

• Experiência pessoal em cursos, livros, mentores e aprendizagem informal 

• Intuição e percepção 

• Insights subjetivos 

• Ideias 

• Interação coletiva. Relações sociais: cafés e prédio do conhecimento 

• Ba: plataforma do conhecimento 

• Estórias 

• Metáforas 

• Analogias 

• Visão e declaração de missão 

30 Esse estudo observa algumas ferramentas, tais como: comunicações nas 
organizações, sistematização e difusão da informação, inteligência competitiva, contra-
inteligência, conhecimento, planejamento estratégico, sistemas de informação. 

31 Observação de ciclos para a criação do conhecimento: 
 

• Construir, conservar, distribuir e aplicar; 

• Aquisição de dados, refinamento, armazenamento, distribuição e 
apresentação; 

• Obtenção, uso, aprendizagem, contribuição, apreciação e descarte; 

• Produção, organização, integração, distribuição organizacional, envolvimento 
dos processos de negócios. 

32 Algumas ferramentas elencadas são: 
 

• Bancos de competência; 

• Narrativas e histórias orais; 

• Cenários, simulações e protótipos; 

• Repositório do conhecimento; 

• Comunidades de prática; 

• Equipes multidisciplinares. 
 
Quanto aos aspectos facilitadores, enumerou-se: 

• Reconhecimento; 

• Consciência da atualidade do conhecimento; 

• Reciprocidade; 

• Confiança; 

• Relevância. 

33 O artigo trabalha diversas práticas e enfatiza algumas dimensões e categorias de 
análise para a criação do conhecimento: 
 

• Aquisição: 
o Fontes do conhecimento; 
o Mecanismos de busca das informações; 
o Práticas de trabalho. 

• Assimilação: 
o Compartilhamento de informações; 
o Treinamentos. 

• Transformação: 

(continua) 
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o Aplicação de experiência dos funcionários; 
o Processos de comunicação. 

• Explotação: 
o Incorporação de inovações; 
o Explotação de patentes e marcas. 

34 Utiliza-se a verificação da execução do Modelo SECI nas indústrias estudadas com o 
seguinte meio/resultado: 
 
“Nesse contexto, foi solicitado aos especialistas da Rede APL Têxtil que indicassem as 
empresas com as quais desenvolvem atividades conjuntas e troca de informação e 
experiências, tendo em vista as seguintes atividades: compra de insumos e/ou 
matérias-primas; participação em feiras e/ou exposições; desenvolvimento de 
tecnologia; e desenvolvimento de fornecedores comuns. Os resultados indicaram que 
a troca de informação entre os integrantes da rede ocorre principalmente para a 
realização de feiras e exposições.” 

35 O artigo estrutura propostas de melhores práticas para as empresas incubadas e 
graduadas, tais como: 
 

• Conversões: 
o Propostas de melhores práticas. 

• Socialização: 
o Política interna de incentivo às reuniões, encontros e diálogos, 

inclusive com pessoas externas às empresas, visando a troca de 
experiências e aprendizados. 

• Externalização: 
o Encorajamento de opiniões, ideias e conversas informais antes que 

decisões específicas sejam tomadas. 

• Combinação: 
o Registro e normalização do formato do conhecimento novo adquirido 

em reuniões; 
o Maior preocupação dos funcionários com esse tipo de registro. 

• Internalização: 
o Estudo de documentos advindos da execução de atividades e de 

resultados da empresa, bem como relacionados a fontes externas à 
empresa. 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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APÊNDICE F 

Apresenta-se a Figura 26 com a íntegra da matriz de códigos com a totalidade de documentos. 

 
Figura 26 – Matriz de códigos – Totalidade dos documentos 

 
Fonte: Autoria própria com apoio do software MaxQda (2020). 
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