
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: GESTÃO DO CONHECIMENTO: ESTUDO APLICADO DA ESPIRAL DO CONHECIMENTOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUANA ALVES DA SILVAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SEBASTIANA APARECIDA RIBEIRO GOMESORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

A competição entre as organizações e a busca constante por participação de mercado 

são características do mundo dos negócios. Para sobreviverem e serem competitivas, 

as organizações necessitam de estratégias diferenciadas que proporcionem 

vantagens sustentáveis. Nesse contexto, a capacidade de criar e aplicar 

conhecimento permitem às organizações se destacarem no mercado. Sabendo-se 

que o conhecimento existe em duas formas nas empresas: tácito e explícito, da 

interação entre eles, Nonaka e Takeuchi (1997; 2008) propõem um modelo de quatro 

etapas em que o conhecimento é convertido e criado pela organização, denominado 

espiral do conhecimento ou modelo SECI. A partir desse modelo, foi traçado o objetivo 

geral da pesquisa que é analisar o processo de Gestão do Conhecimento em uma 

empresa, por meio do modelo SECI. Os objetivos específicos são: identificar a 

conversão do conhecimento tácito para tácito através da etapa de socialização; 

verificar a conversão do conhecimento tácito para explícito, por meio da etapa de 

externalização; detectar a etapa de combinação do conhecimento, que é a conversão 

conhecimento explícito para explícito; identificar a conversão do conhecimento 

explícito para o tácito através da etapa de internalização. Para atender aos objetivos 

foi realizado um estudo bibliográfico e entrevistas semiestruturadas em uma unidade 

de uma mineradora situada na região do Alto Paranaíba do estado de Minas Gerais. 

Os resultados foram analisados e descritos, concluindo que, apesar do termo Gestão 

do Conhecimento não ser muito mencionado na unidade, o processo de Gestão do 

Conhecimento, sob a ótica do modelo SECI, encontra-se em andamento. 

Palavras chave: Gestão do Conhecimento; Tácito; Explicito; Modelo SECI; Espiral do 

Conhecimento. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento passou a ser de suma importância para as organizações, se 

antes as empresas se preocupavam com produtos e serviços, atualmente, conforme 

Azambuja (2016), a empresa passa a perceber a importância de transformar seu 

conhecimento em um ativo a serviço da organização, ao invés de apenas ser 

propriedade de indivíduos ou grupos internos. Segundo Henriques (2012) o 

conhecimento é dinâmico e distribuído de modo desigual nas organizações. Ele se 

move e se acumula em pessoas, locais e momentos específicos. Sua transferência 



ocorre quando diferentes atores trocam, recebem e são influenciados pela experiência 

e conhecimento uns dos outros. Assim, Dias (2016) afirma que a Gestão do 

Conhecimento tem a finalidade de realizar a captação do conhecimento que envolve 

as rotinas e práticas dentro da organização com o objetivo de criar métodos para que 

este conhecimento seja unido, expandido e transferido. Nonaka e Takeuchi (1997; 

2008), desenvolveram um modelo de Gestão do Conhecimento denominado “Espiral 

do Conhecimento” ou “Modelo SECI” que mostra os quatro modos de conversão do 

conhecimento responsáveis pela aprendizagem e inovação individual, das equipes de 

trabalho e da organização. O primeiro componente do modelo é o conhecimento 

tácito. Trata-se de um tipo de conhecimento muito pessoal e difícil de comunicar ou 

compartilhar com outras pessoas. E o segundo tipo utilizado é o conhecimento 

explícito, ou seja, o conhecimento externalizado, registrado. A partir da interação entre 

esses conhecimentos, surge as iniciais do Modelo SECI, socialização, externalização, 

combinação e internalização. Com essa pesquisa, procurou-se identificar a forma com 

que o conhecimento é compartilhado dentro dos ambientes empresariais, tendo como 

referência o Modelo SECI. 

 

METODOLOGIA 

Refere-se a uma pesquisa bibliográfica, descritiva. Na pesquisa bibliográfica, 

procurou levantar todo conteúdo necessário para a contextualização da pesquisa. 

Segundo Fonseca (2002, p.32) “qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto”. Com a pesquisa descritiva pretendeu-se descrever e analisar os 

modos de conversão do conhecimento em uma unidade de uma empresa mineradora 

situada na região do Alto Paranaíba do estado de Minas Gerais. O meio de 

investigação utilizado é o estudo de caso, pois, baseia-se numa abordagem 

metodológica de investigação que procura compreender, explorar e descrever fatos e 

contextos complexos.  

A unidade de análise desta pesquisa abrange a área da qualidade, o setor de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente da empresa. Os sujeitos da pesquisa são seis 

pessoas, sendo elas uma analista de qualidade, um supervisor da Saúde, Segurança 

e Meio Ambiente (SSMA), um gestor de Gestão Integrada, uma Técnica de Segurança 

do Trabalho, uma Técnica de SSMA, uma Técnica de Suprimentos e Trabalhos 

Correntes. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevistas 



semiestruturado. Após a coleta dos dados, foi realizada uma análise e interpretação 

das informações obtidas, buscando identificar como ocorre o modelo SECI na 

organização, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos dados está dividida em quatro fases, considerando cada uma das 

quatro dimensões do modelo SECI: socialização, externalização, combinação e 

internalização, conforme a coleta de dados realizada na empresa estudada.  

O processo de SOCIALIZAÇÃO consiste na relação de conhecimento tácito 

para tácito, e acontece através do compartilhamento de modelos mentais e 

experiências diretas entre os indivíduos, sendo assim, essa etapa ocorre 

principalmente através da Semana de Melhoria Continua, segundo a Analista da 

Qualidade, “Na Semana de Convenção de Melhoria Continua que acontece 

anualmente, os colaboradores têm a oportunidade de se relacionarem com 

participantes de outras unidades”. Esse evento permite aos funcionários a troca de 

experiências, principalmente, sobre melhorias que podem ser aplicadas na área, 

dando-se início a primeira etapa da criação do conhecimento. E também através das 

reuniões que acontecem diariamente, em uma sala predefinida, permitindo aos 

colaboradores a troca de conhecimentos, tendo como referência os gráficos e 

indicadores expostos nas paredes do local. Essa reunião pode ocorrer a qualquer 

momento, depende da necessidade, promovendo ainda mais a troca de experiências 

entre os colaboradores.  

O processo de EXTERNALIZAÇÃO tem o intuito de explorar a forma com que 

o conhecimento tácito é reproduzido em conhecimento explícito. Na empresa, essa 

externalização do conhecimento ocorre por meio das reuniões formais entre gestores 

e colaboradores. As reuniões acontecem em vários momentos, diárias, semanais, 

mensais, bimestrais e anuais, com a finalidade de passar informações, tomar decisões 

em grupo, definir metas, buscar informações de outras unidades e decidir o que é 

aplicável na unidade. Segundo a Técnica de Segurança do Trabalho nas reuniões 

“são envolvidas todas as áreas afetadas pelas mudanças a serem feitas e das 

diversas opiniões dos grupos multidisciplinares resultam soluções e conhecimento 

para todos”.  É nessa etapa, por meio do diálogo ou da reflexão coletiva que novos 

conceitos explícitos são criados, a partir do conhecimento tácito. Por isso, é 



considerada por Nonaka e Takeuchi (2008, p.62) “a quintessência do processo de 

criação do conhecimento”. 

O processo de COMBINAÇÃO é a conversão do conhecimento explícito para 

explícito, ou seja, estruturar o conhecimento explícito e a informação e aplicar na 

organização. É responsabilidade da empresa disponibilizar o conhecimento explícito 

para que todas as pessoas sejam capazes de fazer combinações do conhecimento 

explícito com outros já existentes em seu ambiente interno e externo. Na empresa 

estudada, esse processo ocorre através da criação de documentos dos 

procedimentos internos e conta ainda com a ajuda da tecnologia para a sua 

disseminação. Cada área da empresa possui seu manual de processos internos que 

está em constante atualização, pois, tem a finalidade de facilitar o aprendizado dos 

colaboradores.  Tudo isso permite que os funcionários passem por um processo 

interno e mudem de setor, associem o conhecimento explícito do seu antigo setor, 

com o novo conhecimento da área e, dessa forma, eles podem combinar e 

sistematizar cada conceito em um sistema de conhecimento, acontecendo assim o 

processo de combinação. Essa etapa ocorre, também, por meio de conversas por 

telefone, de reuniões, trocas de e-mails, que permitem aos funcionários a 

reconfiguração do conhecimento existente por meio do acréscimo, classificação, 

combinação e categorização do conhecimento explícito, levando a criação de novos 

conhecimentos. 

O processo de INTERNALIZAÇÃO consiste na forma com que o conhecimento 

explícito é novamente internalizado como tácito.  Nessa etapa o colaborador busca o 

conhecimento que está explícito e a partir dele cria ou promove melhorias 

significativas na execução das atividades empresariais. Assim, o acesso aos 

documentos e manuais facilita a transferência do conhecimento explícito para outras 

pessoas, ajudando-as a vivenciar indiretamente as experiências dos outros. Na 

empresa a internalização acontece através da consulta de procedimentos disponíveis 

na intranet, permitindo que os funcionários busquem por treinamentos teóricos e por 

procedimentos de outras áreas que irão contribuir para a aquisição do conhecimento 

tácito. As tecnologias permitem o acesso a documentos on-line, representando as 

primeiras iniciativas de gerir o conhecimento pela empresa, pois centraliza a 

documentação e proporciona acesso fácil e rápido aos funcionários. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para atender ao objetivo geral da pesquisa que era analisar o processo de 

Gestão do Conhecimento em uma empresa, por meio do modelo SECI, foi necessário 

elencar quatro objetivos específicos. 

 O primeiro objetivo especifico foi identificar o processo de socialização do 

conhecimento na empresa, que consiste na troca de experiências diretas entre os 

indivíduos. Percebeu-se que o apogeu da socialização ocorre na Semana de Melhoria 

Continua, pois é o momento onde se reúnem muitas pessoas de todas as unidades 

da empresa. Esse grande fluxo de pessoas permite maior troca de experiências, 

dando início à primeira etapa da criação do conhecimento.  

Com o segundo objetivo procurou-se identificar o processo de externalização 

do conhecimento na organização. Foi percebido que na organização existe uma boa 

frequência de reuniões entre gestores e também colaboradores, facilitando a 

conversão do conhecimento tácito em explícito. As reuniões formais e informais 

permitem o repasse de informações, tomada de decisões, definição de metas e 

acesso de informações de outros setores.  

O terceiro objetivo era identificar o processo de combinação do conhecimento, 

que consiste em estruturar o conhecimento explícito e aplicá-lo na organização. Na 

empresa estudada, a combinação ocorre através da documentação dos 

procedimentos internos que ficam disponíveis aos usuários por meio de softwares e 

da intranet, que auxilia ao funcionário quando muda de setor a combinar os 

conhecimentos explícitos de um setor com outro, ocorrendo assim a conversão do 

conhecimento explícito em explicito.  

O quarto e, último objetivo, consistia em investigar o processo de internalização 

do conhecimento. Essa etapa permite aos colaboradores buscarem o conhecimento 

que está explícito e a partir dele adquirir conhecimento tácito, isso acontece por meio 

de consultas aos procedimentos e treinamentos online oferecidos pela empresa.  

Nota-se que na unidade empresarial estudada, o processo de Gestão do 

Conhecimento, sob a ótica do modelo SECI, encontra-se em andamento. É 

perceptível a valorização e investimentos no capital intelectual da organização. No 

entanto, é preciso ainda que haja maior divulgação e conscientização dos funcionários 

envolvidos sobre a importância de compartilhar o conhecimento. Pois, a empresa que 

aproveita o conhecimento dos funcionários e conscientiza a todas da importância de 

compartilhar esse conhecimento, se sobressai no mercado trazendo reconhecimento 



dos clientes e também dos funcionários. Uma empresa que entende e pratica a Gestão 

do Conhecimento é uma empresa que tem um diferencial competitivo. 
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