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Resumo 
Na presente comunicação, tem-se como objetivo analisar as possíveis associações 
entre os elementos da cultura organizacional de uma organização pública federal de 
ensino superior, sob a perspectiva teórica do processo de criação do conhecimento. 
Para isso, foram utilizados os modelos de delineamento da cultura organizacional de 
Alves, e o modelo de criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi. A pesquisa é 
descritiva, realizada por meio de triangulação metodológica. A partir das análises, 
concluiu-se que existe uma importante associação entre a cultura organizacional e a 
criação do conhecimento na organização pesquisada.  

Introdução 
O conhecimento passou a ter papel fundamental dentro das organizações. Ele tornou-
se sinónimo de inovação. Segundo Drucker (1993, p.15) “hoje o recurso realmente 
controlador, o fator de produção absolutamente decisivo, não é o capital, a terra ou a 
mão de obra, mas sim o conhecimento". Nesse contexto, começou-se a estudar como 
o conhecimento pode ser criado nas organizações, surgindo o conceito de gestão do 
conhecimento (GC), que para Stewart (2002, p.172) consiste em “identificar o que se 
sabe, captar e organizar esse conhecimento e utilizá-lo de modo a gerar retorno”. 
Entre os fatores que estão relacionados à GC, está a cultura organizacional. Seu estudo 
pode fornecer uma identidade cultural à organização e agregar conhecimentos que 
possam nortear a vivência ou implantação de processos de GC.  
A universidade, como uma organização pública que é, tem como grande desafio 
quebrar paradigmas como transformar sua estrutura burocrática e hierarquizada. 
Como um caminho para superar essas dificuldades, a GC se evidencia como uma 
ferramenta a ser utilizada no processo de busca pela inovação, pela produtividade e 
interação social, aparecendo como uma possibilidade concreta de mudanças.  
Para realizar a associação entre cultura e criação do conhecimento, foram utilizados 
nesta pesquisa o modelo de delineamento da cultura de Alves (1997) e o modelo de 
criação do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997). Para isto, foi realizada a 
identificação dos elementos da cultura na organização pesquisada, em seguida os 
elementos identificados foram associados aos aspectos que envolvem o modelo de 
criação do conhecimento.  
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Marco teórico 
 

1. Modelo de delineamento da cultura organizacional de Alves (1997) 
Para delinear a cultura, Alves (1997) apresenta conjuntos de particularismos que 
devem ser observados com atenção durante o processo de coleta de dados. No 
conjunto de artefatos visíveis (1) devem ser verificados elementos como: arquitetura, 
logotipo, vestuários, equipamentos, entre outros que podem ser facilmente 
observados na organização. O ambiente organizacional (2) é o conjunto representado 
pelo relacionamento da organização com o seu ambiente externo e interno, através da 
percepção desse ambiente no que diz respeito à competitividade, à ordem, à 
complexidade e ao apoio. O conjunto de sistema de crenças e de valores (3) é 
reconhecido pela forma como os indivíduos da organização compreendem uns aos 
outros, o ambiente e a vida. O sistema gerencial-administrativo (4) pode ser 
caracterizado pelo estilo da gerência, pela ênfase dada ao trabalho, pelo uso do 
tempo, pela importância da autoridade e pela estrutura organizacional. O sistema de 
símbolos (5) trata dos heróis, ritos/festas/cerimônias, seus mitos e histórias 
relacionadas à organização. O sistema de comunicação (6) compreende a imagem e a 
autoimagem da organização, a linguagem, o vocabulário, os jargões, o fluxo das 
informações, os meios de comunicação escritos, os processos de comunicação orais e 
o discurso da organização. No grupo de processo decisório (7), deve-se verificar a 
forma como as decisões são tomadas pela organização. A endoculturação e o 
treinamento (8) abordam o processo de socialização dos novos membros, a reação da 
organização em relação às condutas consideradas desviantes. A cooperação e o 
conflito (9) englobam o nível de cooperação ou de competição entre pessoas e grupos 
da organização, a intensidade de compartilhamento de sentimentos pessoais e a forma 
como os conflitos são administrados. Segundo Alves (1997), cada conjunto desses é 
capaz de fornecer traços significativos, aqui chamados de elementos da cultura da 
organização.  
 
2. Modelo de criação de conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) 
O modelo é baseado na distinção entre o conhecimento tácito e o explícito. Sendo 
considerado tácito, o conhecimento a nível individual intríseco a cada indivíduo, difícil 
de ser formulado/comunicado e explícito aquele que pode ser transmissível em 
linguagem formal e sistemática. Para os autores, o segredo para a criação do 
conhecimento está na mobilização e na conversão do conhecimento tácito. A partir da 
interação entre os conhecimentos tácito e explícito, nascem os quatro modos de 
conversão do conhecimento – socialização (conversão do conhecimento tácito em 
tácito por meio do compartilhamento de experiencia), externalização (do 
conhecimento tácito em conhecimento explícito, provocado pelo diálogo e pela 
reflexão coletiva), combinação (do conhecimento explícito com o conhecimento 
explícito, através de conceitos transformados em um sistema de conhecimento e 
internalização (do conhecimento explícito em tácito, quando o indivíduo se apropria 
do conhecimento explícito e o incorpora). Como parte desse modelo teórico, os 
autores apresentam condições capacitadoras à criação do conhecimento, que devem 
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ser desenvolvidas no âmbito organizacional: intenção; autonomia; flutuação e caos 
criativo; redundância e variedade de requisitos. Nonaka e Takeuchi (1997) abordam 
ainda neste modelo, um tipo de gestão e estrutura organizacional que consideram 
ideal para que o conhecimento seja criado denominados de gerencia middle-up-dow e 
estrutura em hipertexto (Nonaka; TakeuchI, 1997). 

Metodologia 
1. Caracterização da pesquisa 
 

A pesquisa realizada foi do tipo descritiva, que, segundo Gil (2008), consiste em 
descrever as características de determinadas populações ou fenômenos, neste caso, os 
elementos da cultura organizacional do CCHSA e sua associação ao processo de criação 
do conhecimento. Quanto à opção metodológica, foi utilizada a pesquisa de método 
misto, através de uma abordagem de investigação que combina as formas qualitativa e 
quantitativa. Nesse sentido, o estudo foi realizado mediante uma triangulação 
metodológica formada por análise documental, pela observação do pesquisador e por 
aplicação de questionário. 
2. Amostra 
A amostra da pesquisa foi composta por 69 servidores técnico-administrativos e 67 
docentes do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da Universidade Federal 
da Paraíba, o que corresponde a cerca de 51% da população. A amostragem foi do tipo 
não probabilística. 
3. Coleta de dados 
Os dados foram coletados por meio de consulta feita à documentos institucionais, 
observação assistemática do ambiente organizacional e por aplicação de questionário 
on line, disponibilizado para toda a população por e-mail institucional. O questionário 
apresentou perguntas relacionadas aos conjuntos de particularismos de Alves (1997). 
4. Análise dos dados 
Inicialmente, procedeu-se à estatística descritiva para caracterizar os participantes, na 
sequência, a estatística inferencial, utilizando-se o teste Qui-quadrado, para verificar o 
significado da frequência absoluta das respostas do questionário. Realizou-se uma 
análise fatorial, com base nas respostas obtidas na aplicação do questionário, que 
foram tomadas como variáveis, com o intuito de investigar o padrão de correlações 
existentes entre elas. A etapa qualitativa ocorreu por meio da relação estabelecida 
entre os dados levantados com os conjuntos do modelo de Alves.  
 

Resultados 
1. Identificação dos elementos da cultura organizacional do CCHSA 
Os elementos culturais encontrados apontaram a existência de um processo decisório 
lento, porém racional e participativo, com ênfase numa estrutura organizacional 
hierarquizada. Os dirigentes foram considerados tolerantes em relação à ocorrência de 
desvios comportamentais e de falhas técnicas na instituição. Os mecanismos de 
treinamento e capacitação foram satisfatórios apenas para o grupo de técnicos 
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administrativos. No entanto, a cooperação para se obter o conhecimento só foi 
enfatizada para o grupo dos docentes. Os líderes foram vistos como pessoas acessíveis, 
e a importância dada à hierarquia foi considerada razoável.  
 
2. Associação dos elementos da cultura ao modelo de criação do conhecimento 
A análise fatorial agregou em seis fatores os conjuntos de elementos da cultura do 
modelo de Alves (1997) que mais se correlacionam, numa sequência de força e 
importância. Portanto, o fator 1 é mais forte que o fator 2, e assim sucessivamente. Em 
seguida, os conjuntos de elementos culturais foram associados, por meio de uma 
compreensão teórica dos modelos, aos aspectos que envolvem o processo de criação 
do conhecimento numa organização. Os resultados dessa associação estão descritos 
no Quadro 1. Convém destacar que todos os elementos culturais encontrados foram 
associados à um ou mais aspectos do modelo de criação do conhecimento, 
especialmente à condição capacitadora “autonomia”. A análise fatorial além de 
demonstrar a correlação existente entre os conjuntos de elementos da cultura, 
evidenciou a força de cada um deles separadamente na organização pesquisada. 
 
Quadro 1 – Resultados da análise fatorial e associação dos modelos  

Análise 
Fatorial 

Conjuntos de elementos da cultura 
modelo de Alves (1997) 

Aspectos modelo de criação do conhecimento a 
que foram associados 

Fator 1 Processo decisório - aspecto racional e 
participativo 

Autonomia/Gerência midlle-up-down/Estrutura 
organizacional hipertexto 

Fator 2 
 
Fator 3 
 
Fator 4 
 
Fator 5 
 
Fator 6 

Endoculturação e Cooperação/Conflito 
 
Sistema de Crenças/Valores e 
Treinamento 
Treinamento – processos de 
aprendizagem 
Sistema Crenças/Valores e Sistema 
Gerencial 
Processo decisório – aspecto lento 

Socialização/Extenalização/Internalização/Autono
mia/Intenção 
Socialização/Extenalização/Combinação/Redundân
cia/Flutuação e caos criativo 
Socialização/Extenalização/Combinação/Variedade 
de requisitos 
Internalização/Autonomia/Gerência Middle-up-
down/Estrutura organizacional em hipertexto 
Autonomia/ Gerência Middle-up-down/Estrutura 
organizacional em hipertexto 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Conclusões 
Conclui-se que apesar dos elementos culturais se correlacionarem entre si, eles 
possuem força individual e diferenciada durante o processo de criação do 
conhecimento, necessitando por tanto, de uma atenção específica por partes dos 
gestores. A gestão da organização deve considerar essa diferenciação especialmente 
durante a implantação de processos de GC, quando na preparação da cultura para este 
fim. Na associação, os elementos culturais se relacionaram mais fortemente à 
condição capacitadora autonomia, evidenciando a importância dos indivíduos 
possuírem liberdade para criar conhecimento. O processo decisório se destaca como 
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um elemento cultural mais forte, porém apresentando aspectos considerados frágeis. 
Por meio da análise fatorial, é possível perceber que esse elemento influencia e é 
influenciado pelos demais, o que demonstra sua importância para a gestão 
institucional. 
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