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RESUMO 

 

Contemporaneamente, e com as sucessivas revoluções paradigmáticas da Gestão desde do século XVIII, testemunha-se um era fortemente 

marcada pela rUtura estrutural na forma como se concebem as organizações. A globalização dos mercados, cimentada por evoluções 

tecnológicas céleres associadas a profundas transformações de índole económica, cultural, política e social caracterizam uma realidade onde a 

incerteza é a única certeza para organizações e gestores. A gestão do conhecimento têm sido interpretada por gestores e académicos enquanto 

alternativa viável numa lógica de criação e conservação de vantagens competitivas sustentáveis. Todavia, variadas são as barreiras que se 

opõem à implementação e desenvolvimento de programas de gestão do conhecimento nas organizações, sendo a cultura organizacional uma 

das mais preponderantes. Neste sentido, e no presente artigo, serão analisados e comparados o Modelo de Circulação do Conhecimento proposto 

por Nonaka e Takeuchi (1995) e o Modelo de Valores Contrastantes de Quinn and Rohrbaugh (1983), na medida em que ambos apresentam 

linhas conceptuais convergentes que poderão auxiliar os gestores, nos diversos setores, a orientarem a sua organização numa perspectiva de 

produtividade, qualidade e competitividade de mercado.  

 

Palavras-chave: Modelo de Circulação do Conhecimento, Nonaka & Takeuchi, Modelo de Valores Contrastantes, Quinn e Rohrbaugh.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

Contemporaneously, and with the successive paradigmatic revolutions inherent to management since the XVII century, we are witnessing a new 

era marked by the structural rupture in the way organizations are perceived. Market globalization, cemented by quick technological evolutions, 

associated with economic, cultural, political and social transformations characterize a reality where uncertainty is the only certainty for organizations 

and managers. Knowledge management has been interpreted by managers and academics as a viable alternative in a logic of creation and 

conversation of sustainable competitive advantages. However, there are several barriers to the implementation and development of knowledge 

management programs in organizations, with organizational culture being one of the most preponderant. In this sense, and in this article, we will 

analyze and compare The Knowledge Creation and Conversion Model proposed by Nonaka and Takeuchi (1995) and Quinn and Rohrbaugh's 

Competing Values Framework (1983), since both have convergent conceptual lines that can assist managers in different sectors to guide their 

organization in a perspective of productivity, quality and market competitiveness. 

Key-words: knowledge creation and conversion model, Nonaka & Takeuchi, Competing Values Framework, Quinn e Rohrbaugh. 
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INTRODUÇÃO   

 

É possível testemunhar um período de clara 

transformação e profunda rutura estrutural na 

forma de conceber e pensar os conceitos 

organização e de os organizar desde das últimas 

duas décadas do século XX. O impacto da 

economia no mercado mundial, as suas 

extensões ideológicas, pressões políticas e 

dinâmicas expansionistas, aliadas a uma 

crescente disseminação das tecnologias de 

informação e comunicação, assentes na 

sofisticação exponencial da eletrónica e 

informática conduziram a um macro 

desenvolvimento e sobre(vivência) acelerados e 

globalizados (Monteiro, 2010).  

Contemporaneamente, vivemos numa sociedade 

do conhecimento onde este é a fonte de 

qualidade e poder/domínio. Num mundo onde os 

mercados, produtos, tecnologias, competidores e 

até as sociedades se transformam velozmente, a 

inovação contínua e o conhecimento que permite 

tal inovação tornaram-se fontes vantajosas para 

uma competição sustentável (Nonaka, Toyama e 

Konno, 2000). 

A Cultura Organizacional, enquanto mapa 

ideológico e conceptual partilhado pelos diversos 

atores organizacionais, exibe uma visão 

hologramática, na medida em que uma parte do 

todo (trabalhador, equipa, unidade ou 

departamento) contêm características culturais 

partilhadas pela globalidade da organização. 

Todavia, a Cultura Organizacional pode impor 

dificuldades na coordenação e integração de 

processos ou atividades organizacionais 

(Cameron e Quinn, 2006).  

Deste modo, com o presente artigo pretende-se 

analisar e comparar de que forma o Modelo de 

Circulação Conhecimento proposto por Nonaka e 

Takeuchi se relaciona com o Modelo de Valores 

Contrastantes proposto por Quinn e Rohrbaugh, 

dois modelos amplamente difundidos a 

reconhecidos no meio académico e 

organizacional relativamente à Gestão do 

Conhecimento e Cultura Organizacional, 

respetivamente. Como objectivos, propõe-se a 

análise e relevo entre as linhas conceptuais 

convergentes em ambos os modelos, de forma a 

realçar eventuais contributos válidos para uma 

gestão eficaz do conhecimento nas diferentes 

culturas organizacionais.  

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Pode afirmar-se que o conceito de conhecimento 

foi e é indissociável da formulação da vida e 

civilizações humanas, constituindo um elemento 

fundamental à sua evolução. Contudo, e 

actualmente, a urgência e intensidade com que 

se estuda e debate o tema prende-se com a 

definição, acima de qualquer outro fator, de 

oportunidades de sustentabilidade empresarial e 

desenvolvimento sustentável universal 

(Monteiro, 2010). 

Poderá entender-se Cultura Organizacional 

enquanto uma ideologia predominante que 

proporciona uma sensação de identidade aos 

trabalhadores, munindo-os com um conjunto de 

diretrizes conceptuais sobre como se relacionar 

dentro, e com, a organização, ampliando a 

estabilidade do sistema social global (Cameron e 

Quinn, 2006).  

É reconhecida a relação intrínseca e sinérgica 

entre cultura organizacional e o sucesso das 
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organizações, tendo sido alvo de diversos 

estudos e publicações nas últimas décadas. 

Semelhantemente a outros processos de 

mudança organizacional, também a Gestão do 

Conhecimento parece não estar isenta do seu 

impacto, sendo a cultura organizacional 

reconhecida como um dos fatores mais 

ponderantes para a aplicação, desenvolvimento 

e manutenção de processos de gestão do 

conhecimento organizacional  (Cruz e Frederico, 

2015).  

Deste modo, proceder-se-á à análise teórica do 

Modelo de Valores Contrastantes (MVC) 

proposto por Quinn e Rohrbaugh e o Modelo de 

Circulação do Conhecimento (SECI) de Nonaka 

e Takeuchi.  

O Modelo de Valores Contrastantes (MVC)  

 

Em 1974, John Campbell e colaborares 

estudaram aqueles que seriam entendidos como 

os indicadores major de organizações eficientes. 

Para este efeito, foram analisadas as respostas a 

questões como "Quais os critérios principais para 

determinar se uma organização é eficiente?", 

"Que fatores-chave definem uma organização 

eficiente?" e "Quando alguém considera 

determinada organização enquanto eficiente, 

quais os indicadores a selecionar?". Os trinta e 

nove indicadores resultantes desta análise foram 

dissecados por Quinn e Rohrbaugh em 1983, de 

forma a determinar se poderiam ser identificados 

padrões, tendo emergido duas dimensões major 

que organizavam os indicadores em quatro 

grupos.  

A primeira destas dimensões enfatizava critérios 

de eficiência como flexibilidade, discrição e 

dinamismo, por oposto a critérios estabilidade, 

ordem e controlo. Neste sentido, algumas 

organizações são entendidas enquanto 

eficientes se estiverem em constante adaptação 

e transformação, enquanto que outras o são 

entendidas se forem consideradas estáveis, 

previsíveis ou mecanicistas. Este continuum 

varia entre versatilidade e elasticidade 

organizacional num dos lados do espectro, 

contrastando com a durabilidade e estabilidade 

existente na direcção oposta. A segunda 

dimensão diferenciava critérios que realçavam a 

orientação interna, a integração e união, de 

critérios como a orientação externa, a 

diferenciação e a rivalidade. Neste sentido, é 

possível aludir à existência de um continuum que 

varia entre a coesão/consonância interna 

organizacional e a separação/independência 

organizacional.  

A conjugação destas duas dimensões forma 

quatro quadrantes, os quais representam um 

conjunto de indicadores de eficiência 

organizacional distintos. Estes quatro conjuntos 

representam valores matriciais pelos quais as 

organizações são definidas enquanto eficientes, 

ou não, pelos diferentes atores organizacionais. 

Todavia, e notavelmente, estes quatro conjuntos 

de critérios representam suposições 

contraditórias ou hipóteses competitivas. Os 

continuus anteriormente referenciados 

contrastam valores de flexibilidade/estabilidade e 

foco interno/externo. Cada quadrante foi 

nomeado de acordo com as suas características 

representativas, sendo atualmente identificadas 

enquanto diferentes tipos de cultura 

organizacional: clã, adocracia, mercado e 

hierarquia.  
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 A cultura de Clã 
 

As organizações que evidenciam uma cultura 

organizacional de clã apresentam um conjunto 

de valores e objetivos partilhados entre os 

diferentes agentes organizacionais, promovendo 

uma sensação de pertença e coesão que 

fomenta qualidades como a individualidade, 

participação activa e lealdade. Além de uma 

entidade económica, estas organizações são 

tidas como uma família alargada, onde o trabalho 

em equipa e envolvimento dos trabalhadores são 

cruciais. Comummente, estas organizações 

promovem sessões de análise e discussão 

grupal de forma a encorajar os membros a 

vocalizar as suas sugestões. Os líderes e 

gestores são tidos em consideração como 

mentores, ou até figuras parentais, os quais 

fomentam a necessidade de partilha entre os 

diversos agentes organizacionais.  

 A cultura de Adocracia 

Com a revolução e evolução célere dos 

mercados e tecnologias, onde a oferta de bens e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 serviços é desenfreada, identificou-se a 

emergência de um novo tipo de cultura 

organizacional - a Adocracia. Esta tipologia 

estrutural acredita que iniciativas pioneiras e 

inovadoras fomentam o sucesso, tendo como 

objectivo final a preparação para as 

necessidades futuras em termos de serviços e 

bens oferecidos. Neste sentido, é de capital 

importância o fomento de qualidades entre os 

trabalhadores como o empreendedorismo, 

criatividade, e adaptação. A visão organizacional 

prende-se com a necessidade de inovar e ser 

flexível, de forma a responderem a necessidades 

emergentes e novas oportunidades dos 

mercados. É possível reconhecer a 

descentralização do poder, sendo que este flui 

entre indivíduos de acordo com o projecto, ou 

problema, que a organização enfrenta. Os 

indivíduos, e principalmente gestores, devem ser 

visionários, capazes de inovar e enfrentar 

eventuais riscos, dada a incerteza e ambiguidade 

inerentes à conquista do um mercado do futuro, 

temporário e em constante mudança. 
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 A cultura de Mercado 

 

Refere-se a uma organização que funcione como 

um mercado, orientada para o exterior da 

organização, focando-se em entidades como 

clientes, agentes reguladores, sindicatos, 

fornecedores, entre outros. A cultura de mercado 

opera primariamente através de mecanismos de 

regulação económicos, com especial enfoque 

nas transações monetárias de forma a celebrar a 

sua vantagem competitiva. Deste modo, os 

valores matriciais destas organizações prendem-

se com a competitividade e produtividade, 

enfatizando-se a necessidade de um 

posicionamento no mercado externo favorável e 

controlo. A visão de que o ambiente externo é 

hostil e os consumidores interessam-se apenas 

no valor dos produtos/serviços, leva os gestores 

a adotarem uma postura estratégica agressiva e 

de competição. A organização define sucesso 

através da penetração e detenção de controlo de 

mercado, existindo uma preocupação em ser 

competitivos e atingir metas estabelecidas.  

 

 A cultura Hierárquica 

Na cultura hierárquica, as organizações são 

definidas enquanto lugares formais e 

estruturados, onde os diversos atores 

organizacionais são governados por 

procedimentos e onde as regras e políticas 

formais que regem o seu bom funcionamento 

geral. Os líderes eficientes são considerados 

enquanto metódicos e bons coordenadores. As 

preocupações da organização, a longo prazo, 

prendem-se com a estabilidade, previsibilidade e 

eficiência.  

A dimensão das competências de liderança de 

gestores foi fortemente explorada com o 

desenvolvimento do MVC. A relação entre as 

duas dimensões chave da liderança (flexibilidade 

versus estabilidade e orientação interna versus 

externa) configuraram-se em quatro quadrantes, 

apelidados de modelos (Parreira et al, 2015). 

Neste contexto, os modelos das Relações 

Humanas e dos Sistemas Abertos representam o 

foco flexibilidade, e os modelos dos Objetivos 

Racionais e dos Processo Internos (Hierarquia) 

representam o foco estabilidade. Por sua vez o 

modelo das Relações Humanas e o modelo da 

Hierarquia representam o foco interno, e o 

modelo dos Objetivos Racionais e o modelo dos 

Sistemas Abertos representam o foco externo.  

 O modelo das Relações Humanas é 

representado pelo papel de Mentor e 

Facilitador. O mentor promove o 

desenvolvimento das pessoas através de 

uma orientação empática, advogando a 

formação como de capital importância. O 

facilitar visa a promoção do esforço 

coletivo, coesão e espírito grupal. 

 O modelo dos Sistemas Abertos 

caracterizado pelos papéis de Broker (o 

qual se preocupa com a obtenção de 

recursos, sendo politicamente persuasivo 

e astuto) e Inovador (sonhador e 

visionário, que facilita os processos de 

mudança). 

 O modelo dos Processos Internos é 

figurado pelos papéis de Monitor e 

Coordenador. Do líder Monitor espera-se 

que o controlo rigoroso, cumprimento de 

regras e realização de objetivos. Ao 

Coordenador é esperado que este 
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 imponha um fluxo organizado e 

estruturação  do trabalho. 

 O modelo dos Objetivos Racionais é 

representado pelos papéis de Produtor 

(orientado para a tarefa por realizar) e 

Diretor (que planeia e define/clarifica os 

objetivos a serem alcançados, avaliando 

o processo de consecução dos mesmos e 

eventuais dificuldades associadas).  

 
O Modelo de Circulação do Conhecimento 
(SECI) 

 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1995) 

citados por Brito (2010), o Modelo de Circulação 

do Conhecimento assenta em processos de 

interacção entre o conhecimento tácito e 

explícito, com uma natureza dinâmica e contínua 

e da qual emergem quatro “modos de conversão” 

– SECI (Socialização, Exteriorização, 

Combinação e Interiorização).  

Os autores adoptaram o termo "ba" para 

explicitar o contexto em que é susceptível ocorrer 

a génese do conhecimento. Este contexto não é 

unicamente espácio-temporal, podendo remeter 

para conceitos de espaço físico, virtual ou mental 

(ou combinação dos mesmos, criando um tempo 

e espaço únicos). Deste modo, a cada um dos 

quatro modos de conversão corresponde um 

determinado "ba", com vista à criação do 

conhecimento. Cada "ba" foi delimitado por duas 

dimensões: o tipo de interacção (individual ou 

colectiva) e os meios de interacção utilizados 

(presenciais ou virtuais).  

A Socialização corresponde à criação de novo 

conhecimento, através de mecanismos de 

partilha de experiência, da observação, da 

imitação e da prática. O indivíduo terá de ser 

capaz de se auto transcender e disponibilizar, 

uma vez que o próprio necessita de ultrapassar o 

seu eu, de modo a integrar o conhecimento tácito 

do outro. Aliada ao conceito de Socialização 

encontra-se o "originating ba", o qual privilegia as 

situações que decorrem face a face, sendo por 

isto cruciais para a partilha de conhecimento 

tácito, e por isto à cultura organizacional.  

A Exteriorização é o processo que permite a 

conversão de conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. Enquanto processo, 

exige a auto transcendência do indivíduo na 

medida em que necessita de ultrapassar as 

fronteiras interiores e exteriores do eu, de modo 

a poder alcançar o seu conhecimento tácito e 

converte-lo em conhecimento explícito. A 

Exteriorização é passível de ser realizada através 

da linguagem (palavras, conceitos, metáforas, 

analogias, narrativas ou narração de 

conhecimentos pessoais em fórmulas 

entendíveis aos outros). As ideias do sujeito 

(origem interna), precisam de um outro indivíduo 

que as ouça e acredite nelas (exteriorização). 

Após esta etapa, é necessário que se encontre 

coerência, utilidade e expressividade nesta ideia. 

Para isto é necessário um "dialoguing ba", 

espaço onde modelos mentais e as aptidões 

individuais são partilhados, caracterizado pelas 

interações coletivas, em situações de face a face 

(peer to peer) e por um processo reflexivo capaz 

de transformar os modelos cognitivos e aptidões 

individuais em conceitos específicos, através de 

uma linguagem comum.  

A Combinação corresponde ao processo de 

criação de conhecimento explícito, que toma por 

ponto de partida o conhecimento proveniente do 
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interior ou exterior da própria organização. Este 

conhecimento será reunido, combinado, editado 

ou processado e transformado, desta forma, em 

novo conhecimento. Este conhecimento será, por 

fim, disseminado por toda a organização. O 

"systemizing ba" corresponde a um espaço de 

interacção coletivo virtual. Necessita de ser 

partilhada uma visão organizacional sistémica e 

é requerida uma cultura orientada para a partilha 

e colaboração entre os atores organizacionais. 

Sendo, também, fundamental a existência e 

utilização de meios virtuais, nomeadamente das 

novas tecnologias de informação e comunicação. 

A Interiorização é um processo de incorporação 

de conhecimento explícito sob a forma de 

conhecimento tácito. Este processo desenrola-se 

em dois momentos distintos. Numa primeira 

instância, com a incorporação do conhecimento 

explícito nos comportamentos e práticas dos 

indivíduos, sob a forma de modelos mentais 

partilhados ou conhecimentos técnicos (Know-

how). Num segundo momento, incorpora-se o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 conhecimento explícito através da promoção da 

aprendizagem pela prática (learning by doing), 

possibilitando, desta forma, a aprendizagem de 

novos conceitos ou métodos de trabalho. O 

"exercising ba" deve ser entendido como o 

espaço onde decorre a incorporação do 

conhecimento explícito, previamente 

comunicado através de meios, que podem ser 

virtuais (manuais escritos, relatórios, fórmulas, 

etc.) e o indivíduo. Este, em situação real de 

trabalho, vai sendo estimulado a selecionar e 

integrar determinados padrões de 

comportamento e pensamento, convertendo-os 

em conhecimento tácito. Os quatro modelos de 

conversão supracitados, que envolvem tanto o 

conhecimento tácito e explícito, vão-se 

sucedendo e desenrolando, de modo contínuo e 

em espiral (Fig. 2). Esta óptica pressupõe que o 

sujeito analise as experiências adquiridas 

quando coloca em prática novos conhecimentos 

mas também que os incorpore nas bases de 

conhecimento tácito da organização, sob a forma 

de modelos mentais partilhados ou práticas de 

trabalho. Além disto, os autores introduzem o 

conceito de "ativos de conhecimento", os quais 

descrevem enquanto recursos específicos da 

organização que são indispensáveis para a 

criação de valor (Nonaka, Toyama e Konno, 

2000). 
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trabalho. Além disto, os autores introduzem o 

conceito de "ativos de conhecimento", os quais 

descrevem enquanto recursos específicos da 

organização que são indispensáveis para a 

criação de valor (Nonaka, Toyama e Konno, 

2000). 

Todavia, estes "ativos de conhecimento" são 

dinâmicos e em constante transformação. O seu 

mapeamento, numa determinada organização 

num espaço temporal finito, nunca será suficiente 

para avaliar e gerir os "ativos de conhecimento" 

de uma organização de forma eficiente. 

Deste modo, são propostas quatro categorias de 

"ativos de conhecimento":  

 Ativos de conhecimento experiencial, que 

consistem na partilha de conhecimento 

tácito, o qual é criado através da relação 

entre os atores organizacionais com o 

meio interno e externo (ex: fornecedores, 

clientes) da organização.  

 Ativos de conhecimento emocional, como 

a preocupação, confiança e 

percepção/interpretação de gestos, 

expressões e emoções (ex: entusiasmo 

ou tensão). 

 Ativos de conhecimento conceptual, que 

consiste em conhecimento explícito, 

sendo articulado através de imagens, 

símbolos e linguagem. Representam 

formas tangíveis de interpretar e analisar 

a organização.  

 Ativos de conhecimento sistémico, o qual 

se refere ao conhecimento explícito 

sistematizado de forma compacta, como 

poderá ser revisto em manuais, 

documentos, bilhetes informativos, entre 

outros.  

ANÁLISE INTEGRATIVA DOS DOIS 

MODELOS 

O Modelo de Valores Contrastantes de Quinn e 

Rohrbaugh (1983) foca-se na estrutura enraizada 

de cada cultura organizacional, enquanto que o 

Modelo de Circulação de Conhecimento (SECI) 

de Nonaka e Takeuchi (1995) centra-se na 

criação e transferência de conhecimento numa 

organização. É possível delinear e analisar 

paralelos conceptuais comuns a ambos os 

modelos anteriormente abordados na medida em 

que estes convergem na necessidade de analisar 

uma dimensão organizacional específica de 

forma a auxiliar gestores e atores 

organizacionais na conquista da eficácia e 

eficiência. Ainda que em âmbitos diferentes, 

ambos os modelos afastam-se da visão 

organizacional estática e passiva dos atores 

organizacionais, caminhando na 

consciencialização dos processos dinâmicos 

associados às operações internas da 

organização e das sucessivas interações entre 

meios e contextos intra e extraorganizacionais.  

A necessidade de responder às diferentes 

necessidades, conflitos e imposições que as 

organizações enfrentam diariamente, numa 

tentativa de se tornarem sustentáveis e 

competitivas, são respondidas em ambos os 

modelos: o MVC considera que a adopção de 

qualidades paradoxais mune o gestor e atores 

organizacionais de um leque de competências 

capazes de dar resposta aos desafios 

emergentes, enquanto que o Modelo SECI afirma 

que a interação entre realidades dicotómicas 
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está na génese da criação e circulação de 

conhecimento entre os diferentes atores 

organizacionais (caos vs ordem, micro vs macro, 

lógica vs emoção, rigidez vs inovação, tácito vs 

explícito, etc.).  

Ambos os modelos descrevem quatro dimensões 

distintas (Fig. 3). Enquanto que o MVC assume 

que o indivíduo se move entre os quatro 

quadrantes de acordo com as necessidades 

sentidas, ainda que esta deva ser equilibrada e 

harmoniosa, o Modelo SECI revê uma relação 

contínua entre os quatro processos. Todavia, e 

de acordo com Nonaka e Takeuchi, apesar de 

existir uma ordem definida entre os quatros 

processos, é esperado que o conhecimento seja 

criado mediante a sua interacção simultânea 

(relação em espiral). A Cultura de Clã partilha 

com o processo de Socialização a identificação 

das relações humanas enquanto fator de vital 

importância para as organizações, 

independentemente das suas infraestruturas. É 

da interação informal entre indivíduos que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 permite a partilha de experiências, a qual está na 

base da criação do conhecimento, sendo fulcral 

para o desenvolvimento de soluções, problemas 

e desafios organizacionais. O MVC preconiza a 

interacção e partilha grupal, suportando a ideia 

de que o trabalhador demonstrará a sua 

individualidade, sentindo-se parte do todo. Na 

mesma óptica, o Modelo SECI descreve o 

originating ba como as situações "face a face" 

entre trabalhadores e os "ativos de conhecimento 

experiencial" como a partilha de conhecimento 

tácito através da relação entre trabalhadores.  

Além disto, o MVC defende que a Cultura de 

Adocracia é marcada pela fomentação da 

criatividade, inovação e empreendedorismo entre 

os diversos atores organizacionais, numa 

tentativa de conquistar novas oportunidades e 

estar sempre a par dos mais recentes avanços 

tecnológicos. Os diversos atores organizacionais 

partilham entre si conceitos, hipóteses e 

responsabilidades. Estes pressupostos são 

semelhantes aos defendidos por Nonaka e  
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Takeuchi (1995) quando descrevem o processo 

de Externalização, onde os indivíduos 

interpretam o meio em seu redor de forma 

racional e articulada, de forma a criar 

conhecimento tácito, o qual deverá transpor o 

indivíduo, difundindo-se por entre os demais 

atores organizacionais com vista à criação de 

novo conhecimento explícito. Para tal os 

trabalhadores devem ser expressivos e criativos, 

socorrendo-se de metáforas, analogias, 

narrativas e outras fórmulas inovadoras, de forma 

a transporem a sua ideia e de modo a que os 

restantes trabalhadores a interiorizem.  

A Cultura de Mercado é marcada pela natureza 

competitiva da organização, com especial 

enfoque na concretização de objectivos, 

aumento da eficiência e produtividade. Os atores 

organizacionais seguem direções específicas 

para alcançar as metas propostas. O processo de 

Combinação converge nesta necessidade da 

organização em guiar os trabalhadores de forma 

eficiente na medida em que operacionaliza os 

conceitos partilhados através de mecanismos de 

combinação, edição e transformação do 

conhecimento explícito. Ambos os modelos 

identificam a necessidade de sintetizar 

informação e disseminar a mesma entre os 

atores organizacionais de forma a rentabilizar 

recursos e alcançar metas (ou seja, ambos os 

modelos identificam uma necessidade de visão 

sistémica partilhada entre todos os atores 

organizacionais). O MVC e o Modelo SECI 

convergem também na sua abertura para o meio 

externo à organização, enquanto recurso e 

finalidade: a Cultura de Mercado atenta às 

pressões e oportunidades emergentes e 

constantes de forma a tornar-se competitiva e 

sustentável, enquanto que a nível do processo de 

Combinação, o meio externo assume um papel 

de fonte de conhecimento (parcerias com outras 

organizações, universidades, fornecedores, etc.) 

e recetor do conhecimento organizacional 

(consumidores, por exemplo).  

O quadrante inferior esquerdo do MVC, a Cultura 

Hierárquica, apresenta claras semelhanças com 

a última dimensão de Internalização do Modelo 

SECI. A resolução de dificuldades e desafios 

organizacionais assenta em processos 

rotinizados, com especial atenção importância 

dada à documentação, estabilidade e processos 

de controlo de qualidade. De acordo com Nonaka 

e Takeuchi (1995), o conhecimento explícito 

transforma-se em conhecimento tácito com a sua 

aplicação em situações práticas, tornando-se a 

base de acção dos indivíduos para novas rotinas. 

Novamente, identificam-se orientações 

conceptuais semelhantes, na medida em que é 

reconhecida a necessidade de interiorizar 

conhecimento através da definição de 

responsabilidades, avaliando e documentando 

as intervenções de cada ator organizacional. O 

Modelo de SECI preceitua a existência de um 

"exercising ba" e de ativos de conhecimento 

sistémico, os quais defendem a existência de um 

meio de comunicação composto por manuais, 

documentos, fórmulas, entre outros, o qual é 

partilhado pelo MVC que estabelece a Cultura de 

Hierárquica enquanto estruturada e estável, 

governada por procedimentos, políticas e regras 

bem documentadas. É possível entender que os 

dois conceitos subjacentes - cultura 

organizacional e gestão do conhecimento 

organizacional - encontram-se intrinsecamente 
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interligados, resultando numa delicada e 

sinérgica relação de influências. A criação do 

conhecimento organizacional, enquanto 

processo de transformação de conhecimento 

tácito em conhecimento explícito, apresenta 

implicações diretas na construção da própria 

imagem organizacional e na definição de papéis 

de liderança e respectivas responsabilidades 

(Nonaka, 1991). Todavia, a gestão do 

conhecimento a nível organizacional, enquanto 

atitude de gestão, é também dependente da 

cultura organizacional e dos tipos de líder 

vigentes, podendo estes constituir uma barreira 

na sua implementação, desenvolvimento e 

manutenção. Estes entraves de índole cultural 

afirmam-se como mais decisivos do que barreiras 

de natureza económica, estrutural ou tecnológica 

(Cardoso, 2007). 

Os conceitos de cultura organizacional, liderança 

e gestão do conhecimento tem sido amplamente 

estudados nos variados contextos académicos. 

Relativamente à Gestão em Saúde, Frederico e 

Cruz (2015) analisaram a relação entre a 

perceção da cultura organizacional e da gestão 

do conhecimento em hospitais com diferentes 

modelos de gestão, numa amostra de 634 

colaboradores de seis hospitais com diferentes 

modelos de gestão. Foram evidenciadas pelas 

autoras diferenças estatisticamente significativas 

na gestão do conhecimento em função da cultura 

organizacional em qualquer um dos modelos de 

gestão analisados. 

 

CONCLUSÃO 

Gradualmente, e com as reformas 

paradigmáticas e metodológicas a nível da 

Gestão, o conhecimento organizacional 

despertou interesse nos gestores e académicos 

por todo o mundo. Dada a sua abrangência e 

espectro de acção, é impossível assinalar uma 

definição consensual ou mesmo uma perspectiva 

única de maior eficiência organizacional. No 

entanto, a Gestão do Conhecimento é meio 

através do qual se utilizam diferentes processos, 

técnicas, ferramentas, de forma a que os 

diversos atores de uma organização atuem de 

forma coordenada e consistente na consecução 

de objectivos e metas organizacionais.   

 

Actualmente, a Gestão do Conhecimento é 

considerada enquanto recurso organizacional 

inesgotável, na medida em que o conhecimento 

aumenta à medida em que é utilizado. Pode 

afirmar-se que todas as estratégias 

organizacionais são estratégias de 

conhecimento, na medida em que resultam de 

decisões e escolhas, conscientes ou não, 

baseadas no conhecimento dos atores 

organizacionais, principalmente líderes e 

gestores. A importância da implementação de 

programas de Gestão do Conhecimento nas 

organizações reside no seu contributo 

inesgotável e inovador, capaz de explorar as 

transformações do meio interno e externo 

organizacional, criando novas oportunidades de 

crescimento e consecução de metas e 

objectivos, reunindo de forma congruente 

recursos ao dispor da organização num mesmo 

rumo - a produtividade, qualidade, crescimento e 

satisfação dos stakeholders. Todavia, e apesar 

do enfoque atual em processos de gestão do 

conhecimento organizacional, a interação 

dinâmica entre variadas dimensões das 

organizações apresentam-se como uma barreira 
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organizações apresentam-se como uma barreira 

à sua implementação efetiva. Vários são os 

autores na literatura que destacam a Cultura 

Organizacional como uma das dimensões mais 

decisivas nos processos implementação, 

desenvolvimento e manutenção de programas de 

gestão do conhecimento de forma eficaz e 

eficiente.  

A análise integrada do Modelo de Valores 

Contrastantes proposta por Quinn e Rohrbaugh 

(1983) e o Modelo de Circulação de 

Conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1995) 

poderá auxiliar os gestores a entenderem a 

relação entre os processos de gestão do 

conhecimento e a cultura de determinada 

organização. Ambos os modelos afluem numa 

óptica de que a gestão de uma organização, nas 

suas variadas complexidades, é um processo 

dinâmico, sendo necessário aos gestores 

depreender a sinergia existente entre ambos os 

conceitos.  

A revisão de ambos os conceitos, espelhados 

pelos modelos supracitados, possibilita aos 

gestores a analisaram quais os tipos de cultura e 

liderança vigente na sua organização, moldando-

os de forma a possibilitar e fomentar processos 

de criação e circulação de conhecimento. Neste 

sentido, a adaptação do ambiente organizacional 

é realizada de forma harmoniosa e eficiente, 

numa perspectiva que diverge da concepção 

mecanizada, controlada e burocrática da gestão. 

Deste modo, o gestor poderá, de forma 

estratégica, determinar comportamentos 

organizacionais que assistam os diversos atores 

a criarem e difundirem conhecimento, eliminando 

os diversos entraves de índole cultural que se 

imponham. Este tipo de abordagem mobiliza 

diferentes constructos de origem 

multidimensional, constituindo uma vantagem 

adaptativa para as organizações que sofrem 

pressões constantes, de origem interna e 

externa, numa tentativa de se afirmarem no 

mercado como entidades sustentáveis e de 

qualidade.  
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