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RESUMO 

As últimas décadas têm sido marcadas por intensas transformações relacionadas às tecnologias 

e troca de informações, de forma que o conhecimento passa a ser percebido como recurso 

valioso no ambiente organizacional. Dentre as principais práticas para otimizar o uso do 

conhecimento enquanto vantagem competitiva, o processo de compartilhamento do 

conhecimento assume um papel estratégico para integração e evolução da aprendizagem 

organizacional, uma vez que o compartilhamento é a dinâmica que viabiliza a 

institucionalização do conhecimento e sua possibilidade de gestão. Embora as pesquisas sobre 

o tema não sejam escassas, a abordagem sobre o compartilhamento de conhecimento enquanto 

um único construto tem limitado a compreensão sobre os diferentes tipos, características e 

subprocessos envolvidos no compartilhamento. Essa pesquisa teve como objetivo identificar as 

relações entre características das tarefas e ambidestria organizacional no processo de 

compartilhamento de conhecimento. Fundamentado na Teoria do Comportamento Planejado – 

TPB, o modelo teórico desenvolvido para validação propôs, entre outras hipóteses, que a 

relação entre intenção de compartilhar e os tipos de comportamento de compartilhamento 

explotativo (refinamento dos conhecimentos atuais) e exploratório (busca e criação de novos 

conhecimentos) é moderada pelos atributos das tarefas executadas. Quanto aos aspectos 

metodológicos, a pesquisa tem natureza quantitativa e hipotético-dedutiva, do tipo survey, 

envolvendo a captação de dados primários por meio de questionário e amostra composta por 

565 servidores públicos do Brasil. O modelo proposto foi analisado a partir dos pressupostos 

da modelagem de equações estruturais com mínimos quadros parciais (PLS). Os resultados 

indicam que atitudes e normas subjetivas são os principais preditores da intenção de 

compartilhar conhecimento. A intenção, por sua vez, também foi associada de forma 

significativa aos comportamentos de compartilhamento explotativo e exploratório. Frequência 

e diversidade das tarefas não foram significativas como moderadoras da relação entre intenção 

e os tipos de comportamento de compartilhamento de conhecimento. A presente pesquisa 

contribui metodologicamente à área de estudo, preenchendo uma lacuna com a adaptação e 

teste de um modelo teórico que integra, simultaneamente, características do compartilhamento 

de conhecimento ambidestro sob o ponto de vista dos indivíduos, características 

organizacionais relacionadas à natureza das tarefas executadas e características individuais 

quanto à intenção de compartilhamento.  

 

Palavras-chave: Compartilhamento de conhecimento. Teoria do Comportamento Planejado. 

Ambidestria organizacional.  Tarefas. Modelo. 
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ABSTRACT 

The last decades have been marked by intense transformations related to technology and 

information exchange, so that knowledge is perceived as a valuable resource in the 

organizational environment. Among the main practices to optimize the use of knowledge as a 

competitive advantage, the knowledge sharing process assumes a strategic role for the 

integration and evolution of organizational learning, since sharing is the dynamic that enables 

the institutionalization of knowledge and its possibility of management. Although research on 

the subject is not scarce, the approach to sharing knowledge as a single construct has limited 

the understanding of the different types, characteristics and sub-processes involved in 

knowledge sharing. This research aimed to identify the relationships between task 

characteristics and organizational ambidexterity in the knowledge sharing process. Based on 

the Theory of Planned Behavior - TPB, the theoretical model developed for validation 

proposed, among other hypotheses, that the relationship between the intention to share and the 

exploitative knowledge sharing behavior (refinement of current knowledge) and exploratory 

knowledge sharing behavior (creation of new knowledge) is moderated by the attributes of the 

tasks performed by public servants. In methodological aspects, the research is quantitative and 

hypothetical-deductive, of the survey type, involving the collection of primary data through a 

questionnaire and a sample composed of 565 public servants in Brazil. The proposed model 

was analyzed by structural equation modeling with partial least squares estimation (PLS-SEM). 

The results indicate that attitudes and subjective norms are the main predictors of the intention 

to share. In turn, intention significantly affect exploitative in and exploratory knowledge sharing 

behaviour. Frequency and diversity of tasks were not significantly as moderators of the 

relationship between intention and types of knowledge sharing. This research contributes 

methodologically to the field of study, filling a gap with the adaptation and testing of a 

theoretical model that simultaneously integrates characteristics of ambidextrous knowledge 

sharing from the individual’s point of view, organizational characteristics related to the nature 

of the tasks performed and characteristics regarding the intention to share. 

 

Keywords: Knowledge sharing. Theory of Planned Behavior. Organizational ambidexterity. 

Tasks. Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Os desafios organizacionais contemporâneos decorrem das mudanças às quais as 

organizações estão sujeitas. Transformações em todos os tecidos sociais, desde cenários 

políticos, econômicos e tecnológicos pautam a dinâmica do mercado e, por consequência, a 

atuação das organizações e práticas de gestão. Para Dey e Mukhopadhyay (2018), a crescente 

globalização leva as organizações a sentirem a necessidade de utilizar  abordagens e 

capacidades psicológicas dos recursos humanos que podem efetivamente gerenciar a 

construção de um comportamento organizacional positivo. Uma das abordagens que surgem 

neste contexto é a Aprendizagem Organizacional (AO), como forma de proporcionar às 

organizações e indivíduos maneiras de aprender, reaprender e alavancar o conhecimento, de 

acordo com estabilidade que se forma no ambiente (FERNANDES, 2005). Isso faz com que a 

exigência da AO não seja um fenômeno ocasional e esporádico, mas contínuo e endêmico em 

nossa sociedade (ARGYRIS; SCHON, 1978). 

Dentre as características da sociedade contemporânea, o conhecimento passa a ser 

tomado como um recurso organizacional capaz de proporcionar vantagem competitiva, e pode 

ser relacionado à ação e significado, sendo ancorado não só em um fluxo de informações, mas 

também em crenças e compromissos do indivíduo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). A 

dimensão da ação individual também está presente na conceituação de conhecimento de 

Davenport e Prusak (1998), pois para esses autores o conhecimento organizacional origina-se 

e é aplicado na mente dos funcionários, como uma mistura fluída de experiências, valores, 

informações contextuais e insights. 

 Converter conhecimentos individuais em conhecimento organizacional perpassa 

fundamentalmente o processo de compartilhamento de conhecimento. Definido como um 

conjunto de práticas de troca e disseminação de ideias, experiências e conhecimentos, com o 

objetivo de garantir o fluxo, suporte e retenção do conhecimento na organização (RAZAK; 

PANGIL; ZIN; AZLINA; YUNUS; ASNAWI, 2016), o compartilhamento é o item mais 

importante e difícil para uma organização que promove a Gestão do Conhecimento (LI; WU; 

LIN, 2017; ONONYE; IGWE, 2017). Importante pois ao interagir e compartilhar 

conhecimentos valiosos com outras pessoas, o indivíduo aumenta a capacidade de definir um 

problema e aplicar esse conhecimento para agir e resolvê-lo, influencia positivamente o 

comportamento inovador no trabalho, facilita a criação de sentido e aumenta a capacidade de 

um indivíduo de tomar decisões que estão alinhadas às metas organizacionais, fazendo com que 
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se sinta capacitado (KIM; PARK, 2017; ONONYE; IGWE, 2019; TRIPATHI; 

PRIYADARSHI; KUMAR, 2020). 

Em contrapartida, promover o compartilhamento de conhecimento pode ser desafiador 

pela sua característica voluntária e não compulsória. O compartilhamento de conhecimento é 

considerado um comportamento que não pode ser forçado pelos gestores e sistemas de tarefas 

formais e possui caráter discricionário (JALILI; SALEMIPOUR, 2020). 

 Trabalhos de Castañeda e Durán (2018), Castañeda, Ríos e Durán (2016), Fauzi, Nya-

Ling, Thursamy e Ojo (2019a, 2019b), dentre outros pesquisadores, têm se dedicado a 

investigar o processo de compartilhamento de conhecimento. A literatura indica que, em termos 

gerais, os principais fatores que afetam o compartilhamento estão relacionados às 

características de conhecimento, características organizacionais, características individuais e 

aspectos técnicos (WU; LIU; LIU; ZHOU, 2017). Embora o número de pesquisas relacionadas 

ao compartilhamento de conhecimento tenha aumentado ao longo dos anos, ainda há lacunas 

que precisam ser preenchidas. Os preditores do comportamento de compartilhamento de 

conhecimento dos funcionários é uma potencial área de pesquisa (TANGARAJA; RASDI; 

ISMAIL; SAMAH, 2015), assim como indicam os escassos trabalhos que foram conduzidos 

sobre o compartilhamento de acordo com os vários tipos e características do conhecimento (DE 

VRIES; SCHEPERS; WEELE; VALK, 2014; HENTTONEN; KIANTO; RITALA, 2016; 

MEIER, 2011). 

 A revisão sistemática de Freitas (2020) sobre modelos de compartilhamento de 

conhecimento identificou que um exemplo de categorização pouco explorada é a dimensão da 

ambidestria do compartilhamento de conhecimento, que se refere à aplicabilidade e uso desse 

compartilhamento de acordo com objetivos explotativos (refinamento de processos e 

conhecimentos atuais) ou exploratórios (busca e criação de novos conhecimentos) da 

organização. Ainda conforme o estudo, quando pesquisadas, essas classificações são abordadas 

sob perspectivas organizacionais, investigando o compartilhamento entre organizações, clusters 

industriais ou equipes. Por sua vez, identifica-se a escassez de pesquisas ao se tratar do 

compartilhamento ambidestro no nível individual.  

 Outro aspecto pouco abordado é o papel dos atributos das tarefas desempenhadas pelos 

indivíduos no seu comportamento de compartilhamento de conhecimento. Ao manter a análise 

no nível do indivíduo, também é possível observar diretamente a relação entre a estruturação 

das atividades e os diferentes comportamentos de aprendizagem dos indivíduos (SITAR; 
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PAHOR; SKERLAVAJ, 2018), o que demonstra a potencial relevância desse fator no estudo 

do fenômeno de compartilhamento.  

Tendo em vista a escassez de estudos que examinem as duas dimensões ambidestras no 

compartilhamento ao mesmo tempo, bem como a influência da natureza das tarefas 

desempenhadas no processo de compartilhamento, surge como questão de pesquisa: quais as 

relações entre intenção de compartilhar, características das tarefas, comportamento de 

compartilhamento de conhecimento explotativo e exploratório?  

1.1 Objetivos 

Diante do exposto e para responder à questão de pesquisa, este trabalho tem como 

objetivo geral identificar as relações entre ambidestria organizacional e características das 

tarefas no processo de compartilhamento de conhecimento.  

Para o pleno alcance do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar os principais aspectos relacionados à intenção de compartilhar 

conhecimento; 

 Identificar as relações entre a intenção de compartilhar conhecimento e as 

dimensões ambidestras do comportamento de compartilhamento de 

conhecimento; 

 Investigar a influência das características das tarefas nas relações entre intenção 

e os tipos de comportamento de compartilhamento de conhecimento ambidestro. 

1.2 Justificativa  

A capacidade de aprendizagem e valorização do conhecimento organizacional têm se 

revelado fundamentais enquanto vantagens competitivas, demonstrando a importância dos 

paradigmas centrados no fator humano e desenvolvimento de talentos como estratégias das 

empresas na sociedade contemporânea (PONS; PÉREZ; STIVEN; QUINTERO, 2014).  

Para Youssef, Haak-Saheem e Youssef (2017), o conhecimento é mais crítico para o 

sucesso das organizações do que outros recursos. Isso está relacionado à sua utilidade, potencial 

de expansão quase ilimitado e sua capacidade de oferecer vantagem competitiva sustentável à 

organização que empreende esforços para criar, captar e compartilhar conhecimento. Diferente 
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de atributos materiais que se esgotam quando usados, os recursos do conhecimento aumentam 

conforme o uso (DAVENPORT; PRUSAK, 1998), uma vez que ideias geram novas ideias e o 

conhecimento compartilhado estende-se a quem o recebe, sem que diminua o conhecimento do 

agente detentor original. 

 Apesar da ampla literatura composta por pesquisas, iniciativas e estratégias voltadas à 

otimização do conhecimento organizacional, ainda restam desafios a serem superados. Antal, 

Dierker, Child e Nonaka (2001), por exemplo, foram responsáveis por reunir e traçar reflexões 

sobre os desafios futuros da área de aprendizagem e conhecimento organizacional enquanto 

campo de estudo. Dentre as diversas dimensões examinadas, os autores sugeriram que “modelos 

relacionados à aprendizagem organizacional têm como desafio chave reconhecer como seus 

processos estão inseridos em contextos sociais” (ANTAL et al., 2001, p. 929). Ou seja, é 

necessário investigar a aprendizagem dentro de diversas culturas, sistemas e estruturas 

organizacionais para compreender como elas influenciam a forma como as pessoas aprendem 

no ambiente de trabalho. 

Interessante frisar que, passados vinte anos da publicação de Antal et al. (2001) tais 

instigações ainda são reportadas por pesquisadores do campo de conhecimento organizacional, 

indicando que permanecem os desafios quanto à operacionalização de construtos e construção 

de modelos na área (NEVES; STEIL, 2019; TONET; PAZ, 2006), além das diversas 

abordagens relacionadas ao problema de como transferir o conhecimento do nível individual ao 

nível de grupo ou organização (PAWLOWSKY; FORSLIN; REINHARDT, 2001).  

Tendo em vista que a aprendizagem organizacional deriva-se, em grande parte, de 

pesquisas em empresas do setor privado (LAPALOMBARA, 2001), a necessidade de refletir 

as organizações públicas como unidades de análise nos estudos sobre conhecimento também 

demanda esforços dos pesquisadores da área. Por exemplo, Ismail e Yusof (2008) buscaram 

desenvolver um modelo conceitual adequado às organizações públicas da Malásia, pois, 

conforme ressaltado pelos autores, apesar da variedade de modelos, apenas alguns concentram-

se no compartilhamento de conhecimento no setor público.  

Outro exemplo que revela oportunidades de estudo pouco exploradas é que com exceção 

do trabalho de D’Arrigo (2016), não foram identificadas na literatura pesquisada trabalhos 

nacionais que examinem o compartilhamento de conhecimento sob a lente da ambisdestria 

organizacional, em que o comportamento de compartilhamento de conhecimento pode ser tido 

como explotativo ou exploratório. 
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Em face das lacunas e desafios mencionados, a relevância teórico-empírica desta 

pesquisa está suportada pelo incremento que se propôs a fazer de um modelo teórico-empírico 

baseado na Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB), sua 

validação e aplicação junto a servidores públicos brasileiros, o que corrobora empiricamente a 

teoria ao aplicá-la em novas condições, no que se refere ao contexto nacional e perfil do público 

da amostra. 

Diante do exposto, esta pesquisa ainda possibilita fornecer uma contribuição 

metodológica importante à área de estudo, preenchendo lacunas por meio da construção e teste 

de um modelo teórico-empírico que integra, simultaneamente, características do 

compartilhamento de conhecimento ambidestro sob o ponto de vista dos indivíduos, 

características organizacionais relacionadas à natureza das tarefas executadas e características 

individuais quanto à intenção de compartilhamento. Ademais, em termos práticos, ao avaliar 

tais interrelações por intermédio de um modelo de compartilhamento de conhecimento, é 

possível compreender o que motiva o comportamento de compartilhamento do funcionário e 

assim balizar a tomada de decisões sobre como aprimorar e otimizar este processo no contexto 

de trabalho, em especial do serviço público. 

Demonstrada pertinência do tema e contribuições da pesquisa, o restante desta 

dissertação está estruturado da seguinte forma: a seção 2 elabora o referencial teórico sob a 

perspectiva do compartilhamento de conhecimento, suas principais definições e modelos, bem 

como sobre a ambidestria organizacional. A seção 3 apresenta o embasamento teórico do 

modelo inicial e proposição das hipóteses de pesquisa. A seção 4 discute a metodologia do 

estudo, incluindo o instrumento de coleta de dados e os métodos para tratamento e análise dos 

dados. A seção 5 apresenta os resultados e discussão das análises. Por fim, a seção 6 elabora a 

conclusão do estudo em face aos objetivos propostos. 

 

2 COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 

A evolução do trabalho, ancorada no conhecimento (SANTOS; CASTRO; FARIAS; 

BRITO, 2017), configura-se como consequência de inúmeras transformações político-

econômicas, comportamentais e gerenciais inerentes à era da tecnologia e do conhecimento. O 

aumento da velocidade das informações, e por consequente, das demandas por inovações de 

produtos e serviços tem levado as organizações a atuarem de forma proativa no gerenciamento 

das informações que perpassam seu meio, com o intuito de planejar e dar celeridade à tomada 

de decisões (SANTOS; DAMIAN; VALENTIM, 2019). 
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 Para atender as demandas com rapidez e efetividade, se estabelece uma cultura de 

constante aprendizado e desenvolvimento nas organizações. Sob tais circunstâncias, o 

conhecimento se tornou um recurso valioso, intangível e estratégico, capaz de conferir às 

instituições vantagem competitiva (ANGELONI, 2005; DAVENPORT; PRUSAK, 1998), pois 

possibilita a produção, adaptação e inovação, uma vez que mercados, produtos, tecnologias, 

competidores e comunidades mudam cada vez mais rápido (NONAKA; TOYAMA; 

BYOSIERE, 2001). 

 Assim com outros recursos ou fenômenos organizacionais sobre os quais recaiam a 

crença de promover vantagem competitiva, inovação e melhoria no desempenho, o estudo a 

respeito de práticas gerenciais que priorizam o conhecimento foi se consolidando ao longo dos 

anos. Embora exista uma evidente lacuna entre discussões conceituais e ações gerenciais do 

dia-a-dia das organizações (PAWLOWSKY; FORSLIN; REINHARDT, 2001), o conceito de 

conhecimento e aprendizagem estão relacionados: enquanto o conhecimento é o material (ou 

conteúdo) que uma organização possui, a aprendizagem é o processo pelo qual se adquire esse 

conteúdo (EASTERBY-SMITH; LYLES, 2011). Em suma, a Aprendizagem Organizacional 

(AO), enquanto disciplina, é definida como um conjunto de processos para a elaboração e 

valorização da criação, do compartilhamento e da institucionalização do conhecimento 

(ARGYRIS; SCHON, 1978; SENGE, 2011). 

Ao delimitarem os campos de análise sobre conhecimento e aprendizagem no contexto 

de trabalho, Easterby-Smith e Lyles (2011) argumentam que a Aprendizagem Organizacional 

está voltada à teoria e processos; organizações de aprendizagem, aos processos e às práticas; 

gestão do conhecimento, às práticas e ao conteúdo; e o conhecimento organizacional, à teoria 

e ao conteúdo (vide figura 1). O conceito de compartilhamento de conhecimento (por vezes 

chamado também de “transferência de conhecimento”) está agrupado no primeiro quadrante, 

isto significa que, em geral, o compartilhamento está relacionado aos estudos como um dos 

processos de aprendizagem nas organizações, principalmente do ponto de vista acadêmico. 

Entretanto, conforme destacado pelos autores, o enquadramento sob tais dicotomias não é 

rígido, sendo possível que o estudo se adeque em diferentes posicionamentos a depender da 

forma de abordagem ao tema. 
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Figura 1 - O “compartilhamento de conhecimento” dentre as categorias de estudos de 

Aprendizagem Organizacional. 

Fonte: adaptado de Easterby-Smith e Lyles (2011). 

Inicialmente, é imprescindível considerar que o compartilhamento de conhecimento 

trata-se de um comportamento automotivado e proativo, que demanda uma ação deliberada do 

indivíduo (ALCARÁ; CHIARA; RODRIGUES; TOMAÉL; PIEDADE, 2009; KIM; PARK, 

2017). Este processo corresponde à troca de informações, sugestões, ideias e experiências 

organizacionais de um indivíduo com outros da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997), 

e é tido como recurso central e estratégico na Gestão do Conhecimento. Isto porque, além de 

auxiliar a inovação e a regeneração do conhecimento (OYENUGA; ADEBIYI; MUSTAPHA; 

ABIMBOLA, 2019; TAN; RAMAYAH, 2014), é nesse intercâmbio de conhecimentos entre 

indivíduos e grupos que a organização consolida e institucionaliza seu aprendizado.  

O processo de compartilhamento pode percorrer diversas trajetórias nas organizações. 

Com essa motivação, Nonaka e Takeuchi (1997) desenvolveram o Modelo de Conversão do 
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Conhecimento, também denominado Espiral do Conhecimento, que mapeia o fluxo do 

compartilhamento de conhecimento e a interação social entre os conhecimentos do tipo tácito 

(de natureza subjetiva e de difícil formulação por envolver crenças, experiências e valores 

pessoais) e explícito (transmitido em linguagem sistemática ou formal). Tal modelo descreve a 

conversão sistematizada do conhecimento em quatro processos: socialização 

(compartilhamento de conhecimentos tácitos), externalização (expressão de um conhecimento 

tácito em explícito), combinação (origem de novos registros de conhecimentos a partir de 

conhecimentos explícitos já sistematizados) e internalização (incorporação de um 

conhecimento explícito em tácito). 

Em relação aos benefícios e vantagens organizacionais, as práticas de compartilhamento 

de conhecimento facilitam a criação e convergência de diferentes ideias e podem estimular o 

indivíduo a pensar de forma mais crítica e criativa (ONONYE; IGWE, 2019). Pesquisas têm 

atestado que o compartilhamento de conhecimento influencia na orientação empreendedora e 

orientação para o mercado em pequenas e médias empresas (ALTINAY; MADANOGLU; 

VITA; ARASLI; EKINCI, 2015; HUSSEIN; RAHAYU; ROSITA; AYUNI, 2018), melhoria 

de processos (CHIÓN; CHARLES; MORALES, 2019), comportamento e desempenho 

inovador no trabalho (FAUZIA; BUDININGSIH; DJAELANI; AHMAD, 2017; HAN, 2019) 

e até mesmo na produtividade e qualidade de publicações científicas em ambientes acadêmicos 

(FAUZI et al., 2019a; PUTRI; WULANDARI; NILASARI; TARUNA, 2019).  

Assim, durante o processo de aprendizagem, ao compartilhar conhecimentos os 

indivíduos expandem suas experiências, se tornam capazes de propor soluções diante de 

problemas complexos, aprimorar a qualidade de produtos e serviços, reduzir custos, inovar 

processos que, por consequência, aumentam o desempenho organizacional. 

2.1 Modelos sobre compartilhamento de conhecimento 

Diante da sua relevância, nos últimos anos os estudos vinculados à Gestão do 

Conhecimento recaem sob as questões do compartilhamento de conhecimento (TANGARAJA; 

RASDI; SAMAH; ISMAIL, 2016). As investigações sobre compartilhamento de conhecimento 

alternam principalmente entre os contextos organizacionais e acadêmico/escolar e são 

delineadas a partir de diversas perspectivas teóricas, que fornecem indicações essenciais para o 

entendimento do compartilhamento de conhecimento. Afinal, os estudos sobre 

compartilhamento não se limitam em saber o que um indivíduo compartilha na organização, 
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mas saber como, por quê e para quê ele o faz suas experiências, informações contextuais, 

valores, ideias, crenças e percepções (CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016).  

Para melhor ilustrar como têm sido construídas as abordagens sobre compartilhamento 

de conhecimento no ambiente de trabalho, o quadro 1, elaborado por Freitas (2020), sintetiza 

os principais modelos teórico-empíricos sobre compartilhamento de conhecimento localizados 

na literatura dos últimos anos. Também foram adicionados alguns outros estudos que não 

estavam elencados no quadro original, com o objetivo de atualizar o mapeamento das pesquisas. 
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Quadro 1 - Síntese dos modelos sobre compartilhamento de conhecimento. 

Autores País Público e amostra Síntese dos resultados 

Ryu, Hee e Han 

(2003) 

 

Coréia do Sul 286 médicos. Normas objetivas têm os efeitos mais fortes sobre as intenções para compartilhar o conhecimento dos 

médicos, por meio de caminho direto e indireto pela Atitude. Atitude e controle comportamental 

percebido também apresentaram relações significativas com a intenção de compartilhar conhecimento. 

Tonet e Paz (2006) Brasil - Delineamento e proposição de um modelo para compartilhamento de conhecimento com quatro fases: 

iniciação, implementação, apoio e incorporação, e suporte de 4 elementos: fonte do conhecimento a ser 

compartilhado, o destinatário desse conhecimento, o conhecimento em si, e o contexto em que o 

compartilhamento de conhecimento ocorre. 

Alcará et al. (2009) Brasil 28 pesquisadores cadastrados na Rede 

de Cooperação e Inovação em 

Alimentos Funcionais do Estado do 

Paraná. 

Pesquisa realizada com base no modelo de compartilhamento de conhecimento entre indivíduos de Ipe 

(2003). O compartilhamento entre pesquisadores permeia todo o processo de pesquisa, sendo os 

principais fatores: motivação (confiança, amizade, doação), barreiras (falta de confiança, medo de 

exploração nas relações/não reciprocidade, isolamento) e obrigatoriedade (necessidade de infraestrutura, 

interdisciplinaridade/interconexão de tarefas, trocas de experiências, comunicação científica como 

forma de compartilhamento que permite a avaliação do trabalho do pesquisador).  

Chatzoglou e 

Vraimaki (2009) 

Grécia 276 funcionários de bancos privados e 

estatais. 

Atitudes e normas subjetivas têm efeito positivo e significativo na intenção de compartilhar 

conhecimento, enquanto não foram identificadas relações significativas entre controle comportamental 

percebido e intenção, controle comportamental percebido e comportamento e intenção e comportamento 

de compartilhamento de conhecimento. 

Macêdo, Barros e 

Cândido (2010) 

Brasil Agroindústria tradicional de alimentos 

situada no município de Areia – PB. 

Pesquisa realizada com base no modelo de compartilhamento de conhecimento de Tonet e Paz (2006).  

Os principais problemas se concentram na fase inicial do processo de compartilhamento, por não haver 

uma maneira formal e organizada de troca de experiências e informações e pelo não desenvolvimento 

de uma cultura favorável ao compartilhamento de conhecimento. 

Barbosa, Monteiro 

e Freitas (2012) 

Brasil 8 colaboradores de uma instituição 

financeira. 

Pesquisa realizada com base no modelo de compartilhamento de conhecimento de Tonet e Paz (2006). 

Aspectos do projeto “Fazer e Aprender” que ocorrem em conformidade com o Modelo de 

Compartilhamento do Conhecimento de Tonet e Paz (2006) incluem a fase de iniciação, implementação 

(parcialmente) e incorporação. Quanto à fase de apoio, os resultados indicam que ela não ocorreu nas 

metodologias “Fazer e Aprender” pesquisadas. 

Tan e Ramayah 

(2014) 

Malásia 373 acadêmicos de cinco instituições de 

ensino superior. 

Variável compromisso foi a principal motivadora do comportamento de compartilhamento de 

conhecimento dos acadêmicos. Verifica-se que o comprometimento e o prazer em ajudar os outros 

(motivadores intrínsecos) são mais influentes do que reputação ou recompensas organizacionais 

(motivadores extrínsecos) no compartilhamento de conhecimento. 

De Vries et al. 

(2014) 

Holanda 70 gerentes de uma multinacional que 

realizam a gestão de 

contratos/relacionamentos com 

parceiros terceirizados que executam 

serviços junto aos consumidores. 

Não foram encontrados efeitos entre as variáveis de controle (integração face a face, complexidade do 

serviço, duração do contrato e duração do relacionamento) e os compartilhamentos de conhecimento 

explotativo e exploratório. Os incentivos contratuais tiveram um efeito negativo no compartilhamento 

exploratório de conhecimentos, mas não no explotativo. O nível de especificação do contrato e qualidade 

do relacionamento positivamente relacionados aos dois tipos de compartilhamento de conhecimento. 
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Autores País Público e amostra Síntese dos resultados 

Experiência de relacionamento do gerente relacionada positivamente ao compartilhamento exploratório 

de conhecimentos, mas não ao compartilhamento de conhecimento explotativo. 

Idris, Nita e 

Godwin (2015) 

Malásia / 

Nigéria 

323 gerentes de projeto em organizações 

privadas da indústria da construção. 

Cultura tem impacto na Gestão do conhecimento e seus processos, incluindo compartilhamento de 

conhecimento. A aprendizagem gerencial tem pouca ligação e não impacta no constructo Cultura, 

enquanto a Confiança tem impacto positivo sobre a Cultura. 

Castañeda, Ríos e 

Durán (2016) 

Colômbia 188 trabalhadores do conhecimento de 

uma organização do setor público em 

nível nacional. 

Relação significativa entre autoeficácia e intenção de compartilhar conhecimento, entre normas 

subjetivas e intenção com comportamento de compartilhamento. Papel moderador do suporte 

organizacional percebido, em que, quando baixo, fortalecerá a relação entre normas subjetivas e 

comportamento de compartilhamento; e se forte, aumentará a relação entre normas subjetivas e intenção. 

Cunningham, 

Seaman e McGuire 

(2017) 

Escócia 110 proprietários-gerentes de pequenas 

empresas familiares. 

Identificação de opções de abordagem de liderança para líderes de pequenas empresas familiares: 

participação e orientação, ambas relacionadas positivamente à percepção do líder em compartilhar 

conhecimento.  

Kim e Park (2017) Coréia do Sul 400 funcionários de empresas de 

segmentos como serviços, tecnologia da 

informação, indústria manufatureira e 

construção. 

Compartilhamento de conhecimento dos funcionários e o comportamento inovador no trabalho são mais 

fortemente influenciados pelo engajamento no trabalho. Efeitos da justiça processual organizacional 

sobre o comportamento inovador dos funcionários e compartilhamento de conhecimentos são mais 

fortes quando mediados pelo envolvimento dos funcionários no trabalho. 

Alshamsi, Ajmal e 

Khan (2017) 

Emirados 

Árabes Unidos 

84 funcionários de organizações de 

tecnologia. 

Práticas organizacionais, como colaboração, cultura de aprendizado e suporte da gestão impactam 

significativamente o compartilhamento de conhecimento dos funcionários, sendo a cultura de 

aprendizagem o fator mais significativo a impactar o compartilhamento de conhecimento. 

Wu et al. (2017) China 326 membros registrados (alunos, 

professores e pais) de 32 comunidades 

virtuais educacionais. 

A utilidade percebida e a facilidade de uso percebida têm um impacto positivo na vontade de 

compartilhar conhecimento. A propriedade psicológica pode afetar não apenas o comportamento de 

compartilhamento de conhecimento por meio da vontade de compartilhar conhecimento, mas também o 

comportamento diretamente. A vontade de compartilhar conhecimento desempenha um papel 

totalmente mediador entre a utilidade percebida e o comportamento de compartilhar conhecimento. 

Brito et al. (2017) Brasil 37 mentores/mentorados de uma 

empresa estatal internacional de energia. 

Pesquisa realizada com base no modelo de compartilhamento de conhecimento de Tonet e Paz (2006). 

As quatro fases do modelo teórico utilizado (Iniciação, implementação, apoio e incorporação) 

apresentaram valores aceitáveis, sinalizando-se pela existência de planejamento da demanda, interação 

entre mentores e mentorados, apoio do mentor ao mentorado no uso do conhecimento recebido e 

assimilação do conhecimento compartilhado e sua incorporação ao dia a dia de trabalho para a tomada 

de decisões sobre novos serviços, processos, tecnologias e produtos. 

Castañeda e Durán 

(2018) 

Colômbia 1.056 trabalhadores do conhecimento de 

diversas organizações.  

 

Crenças individuais sobre compartilhamento de conhecimento não previram a intenção nem o 

comportamento de compartilhamento de conhecimento. Treinamento e apoio organizacional ambos 

tiveram efeitos moderadores entre crenças coletivas e a intenção e comportamento de compartilhamento 

de conhecimento. Quando existem normas e valores fortes em relação à relevância do compartilhamento 

de conhecimento em uma organização, eles podem contribuir para a formação de crenças coletivas 

associadas a esse comportamento. 



23 
 

Autores País Público e amostra Síntese dos resultados 

Fauzi et al. (2019a) Malásia 45 docentes acadêmicos - professores, 

professores associados e seniores - de 

universidades públicas). 

Atitude e o controle comportamental percebido têm uma relação positiva e significativa com a intenção 

de compartilhar conhecimentos. Custo percebido e a condição facilitadora têm uma relação negativa 

significativa. As normas subjetivas não são significativas para a intenção de compartilhar conhecimento. 

Para os determinantes da atitude, apenas a rede social é significativa, enquanto compromisso e confiança 

não. O suporte gerencial é um fator significativo para a norma subjetiva e o uso da mídia social é 

importante para o controle comportamental percebido. 

Nguyen, Dinh e 

Nham (2019) 

Vietnã 501 funcionários de empresas de 

telecomunicações. 

Facilidade de uso e utilidade percebida têm um efeito significativo nas atitudes. Atitudes, normas 

subjetivas e controle comportamental percebido têm um efeito positivo na intenção de compartilhar 

conhecimento (normas subjetivas têm o efeito mais forte). Relação positiva média entre intenção de 

compartilhar conhecimento e doação de conhecimento; forte relação positiva entre intenção e coleta de 

conhecimento. Efeito direto médio na doação de conhecimento e um efeito direto fraco do controle 

comportamental percebido na coleta de conhecimento. 

Oyenuga et al. 

(2019) 

Nigéria 102 respondentes da equipe acadêmica 

dentro dos principais campus da 

Universidade de Lagos. 

Determinantes do compartilhamento de conhecimento, que compreendem barreiras e motivadores com 

sub-dimensões variáveis. Fatores individuais tendem a promover um comportamento negativo da equipe 

acadêmica mais intenso do que os fatores organizacionais. Já a intenção da equipe acadêmica de 

compartilhar conhecimentos é conduzida pela dimensão normas institucionais; maior influência dos 

benefícios não-monetários no compartilhamento de conhecimento do que os monetários. 

Chen et al. (2019) China 44 respondentes de três empresas de 

tecnologia da informação. 

 

Proposição do Modelo de Desenvolvimento Individual Conduzido por Habitus (HDID) para fomentar e 

desenvolver processos de compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento individual (tipos de 

conhecimento, conscientização, habitus de compartilhamento de conhecimento e aprendizagem 

individual). Práticas de compartilhamento de conhecimento são amplamente aceitas nas organizações 

pesquisadas e reforçam o conhecimento cultural no setor.  

Chión, Charles e 

Morales (2019) 

Equador 200 gerentes de empresa alimentícias, 

têxteis e de bebidas. 

Relações positivas e significativas entre compartilhamento de conhecimento e melhoria de processos, 

entre cultura organizacional e compartilhamento de conhecimento. Relação negativa entre estrutura 

organizacional e compartilhamento de conhecimento. A relação entre infraestrutura de tecnologia e 

compartilhamento de conhecimento não foi considerada significativa. 

Hao, Shi e Yang 

(2019) 

China 231 supervisores e subordinados de uma 

empresa de tecnologia da informação. 

O efeito da troca líder-membro sobre o comportamento de compartilhamento de conhecimento é 

totalmente mediado pelo comprometimento afetivo. A autoeficácia geral amplia a relação de trocas entre 

líderes-membros e comportamento de compartilhamento de conhecimento mediada pelo 

comprometimento afetivo, mas o lócus de controle individual enfraquece esse relacionamento. 

Zanotto et al. 

(2019) 

Brasil 128 profissionais da área de engenharia 

(formados ou em formação). 

Constructo adaptado de Simãozinho et al. (2015), contemplando quatro dimensões da Espiral de 

Conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) e as quatro dimensões de contexto do “Ba”. Os resultados 

indicam propensão a artefatos formais de aprendizagem, entretanto, surge o espaço e importância para 

elementos informais de troca e aquisição de novos conhecimentos. Dentre os fatores obtidos na análise 

fatorial, o compartilhamento de conhecimento envolve variáveis que têm em comum a comunicação que 

ocorre por meio de relacionamentos formais. 



24 
 

Autores País Público e amostra Síntese dos resultados 

Rasdi e Tangaraja 

(2020) 

Malásia 231 administradores do serviço público. Os resultados indicaram que o comportamento de compartilhamento de conhecimento é influenciado 

por fatores motivacionais intrínsecos, disponibilidade de tempo e socialização organizacional. Além 

disso, o compromisso afetivo com as organizações é o fator intermediário chave para permitir que 

administradores intrinsecamente motivados se envolvam comportamento de compartilhamento de 

conhecimento. 

Fonte: adaptado de Freitas (2020). 
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Em sua maioria, os modelos permitem identificar fatores motivadores e impeditivos à 

intenção ou comportamento dos indivíduos em relação ao compartilhamento de conhecimento. 

Salvaguardadas as condições que podem limitar os resultados de cada pesquisa, os estudos 

comprovam uma relação positiva entre compartilhamento de conhecimento e compromisso, 

prazer em ajudar, reputação, recompensas  (OYENUGA et al., 2019; TAN; RAMAYAH, 

2014), colaboração, cultura de aprendizagem (ALSHAMSI; AJMAL; KHAN, 2017), facilidade 

de uso e utilidade percebida (NGUYEN; DINH; NHAM, 2019; WU et al., 2017), envolvimento 

no trabalho (KIM; PARK, 2017) e normas subjetivas, institucionais ou crenças coletivas 

(CASTAÑEDA; DURÁN, 2018; CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016; NGUYEN; DINH; 

NHAM, 2019; OYENUGA et al., 2019). 

Em contrapartida, o custo percebido para exercer a ação de compartilhamento (FAUZI 

et al., 2019b), diferenças culturais, políticas de trabalho (OYENUGA et al., 2019), falta de 

tempo e sobrecarga de atividades (BARBOSA; MONTEIRO; FREITAS, 2012; BRITO; 

SILVA; CASTRO; GURGEL; VARELA, 2017; SAMAD; SUKOR; SYAH; MUSLIHAH, 

2014), falta de estrutura física e material (MACÊDO; BARROS; CÂNDIDO, 2010) e 

manutenção de poder e status (MARTIN; LORD; WARREN-SMITH, 2018; PETERS; 

PRESSEY; JOHNSTON, 2016; PIETRUSZKA-ORTYL, 2019) são fatores capazes de 

restringir e diminuir a ação de compartilhamento.  

Apesar das proposições sobre o compartilhamento de conhecimento, muitos trabalhos 

deixam de explorar os determinantes do compartilhamento de conhecimento de maneira 

holística e estrutural. Enquanto variável dependente, é necessário observar que os fatores que 

influenciam o processo de compartilhamento não são necessariamente de um só tipo ou 

natureza. Conforme Wu et al. (2017), a literatura indica que os fatores principais que afetam o 

compartilhamento de conhecimento são características do conhecimento, características 

organizacionais, características individuais e características técnicas. 

Dentre estes, as características do próprio conhecimento parecem ser a menos 

examinadas nos estudos. De acordo com Nguyen, Dinh e Nham (2019), a variável de 

comportamento de compartilhamento de conhecimento tem sido modelada como um único 

construto, que falha em refletir as verdadeiras características do compartilhamento de 

conhecimento. Isso se comprova na pesquisa dos próprios autores, que ao examinarem os dois 

diferentes comportamentos de compartilhamento (doação e coleta), obtiveram resultados e 

efeitos distintos em cada um deles, o que enseja maior análise dessas duas dimensões do 

comportamento de compartilhamento de conhecimento em pesquisas futuras. 
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O estudo contínuo do compartilhamento de conhecimento enquanto construto único 

também desconsidera o tipo de conhecimento a ser compartilhado e as especificidades 

necessárias para fazê-lo. Para Sordi, Nakayama e Binotto (2018), a depender da tipologia e 

características do conhecimento a ser compartilhado, os custos envolvidos nas interações serão 

maiores ou menores que os benefícios, de forma que a opção pelo compartilhamento do 

conhecimento por parte dos envolvidos no processo podem variar conforme as características 

do conhecimento. 

Ao discutir sobre a diversidade dos modelos científicos, Fourez (1995) afirma que a 

experiência também é determinada por um contexto teórico, e este contexto, por sua vez, 

também determina o que será entendido como pertinente àquela área. Embora comumente seja 

associado à Visão Baseada em Recursos, em que o compartilhamento de conhecimento é 

abordado enquanto capacidade determinante do desenvolvimento ou fonte de vantagem 

competitiva das organizações (PIETRUSZKA-ORTYL, 2019; SHIH; YANG, 2019), outras 

perspectivas epistemológicas têm auxiliado no aprofundamento dos estudos sobre 

compartilhamento de conhecimento, listado a seguir no quadro 2. 

Quadro 2 - Perspectivas teóricas nos estudos sobre compartilhamento de conhecimento. 

PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

ABORDAGEM AO COMPARTILHAMENTO 

DE CONHECIMENTO 

PRINCIPAIS ESTUDOS 

Teoria da Agência Investiga como características contratuais e não 

contratuais (relacionamento) influenciam o 

comportamento de compartilhamento de 

conhecimento. 

De Vries et al. (2014) 

Modelo de Aceitação de 

Tecnologia 

Relação da facilidade de uso percebida (esforço 

empreendido na atividade de compartilhar) e 

utilidade percebida (percepção da potencial melhoria 

do desempenho advinda do compartilhamento) com 

intenção e atitude, favorável ou não, em relação ao 

compartilhamento de conhecimento.  

Nguyen, Dinh e Nham, 

(2019), Wu et al. (2017) 

Teoria Social Cognitiva Fatores pessoais, ambiente, autoeficácia, intenção e 

comportamento influenciam mutuamente o 

compartilhamento de conhecimento. 

Castañeda, Ríos e Durán 

(2016) 

Teoria das Trocas 

Sociais 

Quando as recompensas em compartilhar 

conhecimento superam os riscos, os indivíduos 

engajam-se neste comportamento. Indivíduos ou 

grupos se esforçam para interagir esperando por 

recompensas. 

Alshamsi, Ajmal e Khan 

(2017), Hao, Shi e Yang 

(2019), Kim e Park (2017) 

Teoria da Propriedade 

Psicológica 

O nível de propriedade psicológica (autoeficácia, 

autoidentidade e senso de pertencimento) permite 

que as pessoas considerem a posse como uma 

extensão de si mesmas, afetando as atitudes, 

motivação e intenção de compartilhar conhecimento. 

Wu et al. (2017) 

Teoria da Ação Racional Considera que o comportamento de 

compartilhamento depende da intenção de 

compartilhar dos indivíduos. Se um indivíduo 

acredita que é capaz de compartilhar conhecimento, 

Castañeda, Ríos e Durán 

(2016), Fauzi et al. (2019a), 

Tan e Ramayah (2014) 
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PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

ABORDAGEM AO COMPARTILHAMENTO 

DE CONHECIMENTO 

PRINCIPAIS ESTUDOS 

então ele ou ela pode ter a intenção de compartilhar 

conhecimento. 

Teoria do 

Comportamento 

Planejado 

O comportamento de compartilhar conhecimento 

tem a intenção como preditiva, que por sua vez é 

entendida como o resultado das atitudes, normas 

subjetivas e controle comportamental percebido do 

indivíduo. 

Fauzi et al. (2019a), Nguyen, 

Dinh e Nham (2019) 

Fonte: Autora (2021). 

Como visto, o compartilhamento de conhecimento pode ser discutido a partir de diversas 

teorias. Contudo, tais enfoque teóricos não são excludentes, sendo possível identificar estudos 

que combinam uma ou mais abordagens teóricas para construção dos modelos de investigação. 

2.2 Ambidestria organizacional e compartilhamento de conhecimento 

Esta subseção aprofunda-se no caráter ambidestro do compartilhamento de 

conhecimento e como ele tem sido tratado na literatura acadêmica. A ambidestria relaciona-se 

à capacidade organizacional de empreender e alocar recursos e ações em busca de dois objetivos 

essenciais às organizações, porém contrastantes: o explotativo e o exploratório.  

Entretanto, operar essas duas capacidades em sintonia é um desafio para muitas 

organizações. O’Reilly III e Tushman (2004, p. 80) argumentam que a “maioria das empresas 

bem-sucedidas são adeptas ao refinamento de suas ofertas atuais, mas hesitam quando se trata 

de ser pioneiras em produtos e serviços radicalmente novos”. Para esses autores, organizações 

ambidestras inevitavelmente necessitam de equipes e gerentes ambidestros, ou seja, indivíduos 

que tenham a capacidade de compreender e serem sensíveis às necessidades de diferentes tipos 

de negócios. 

Para Im e Rai (2008), essas duas formas de aprendizagem estão em constante tensão. 

Isso porque a explotação inclui atividades de refinamento, produção, eficiência e execução, 

enquanto a estratégia exploratória inclui a busca, flexibilidade, tomada de riscos e inovação 

(MARCH, 1991). Sob a ótica da Aprendizagem Organizacional, o envolvimento bem-sucedido 

nesses processos de aprendizagem demanda recursos da organização, que deve equilibrar a 

busca de conhecimentos e habilidades atuais (explotativo) e a exploração de novos 

conhecimentos e habilidades (exploratório). A figura 2 sintetiza os escopos da ambidestria 

organizacional, sob o ponto de vista dos tipos de negócios.  
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Figura 2 - O escopo da organização ambidestra. 

 Fonte: adaptado de O’Reilly III e Tushman (2004). 

 Estudos demonstram que os comportamentos explotativo e o exploratório têm sido 

abordados como dois diferentes construtos pois requerem estruturas, processos, estratégias, 

capacidades e culturas substancialmente diferentes (HE; WONG, 2004). Uma das primeiras 

pesquisas a aplicar a ambidestria ao compartilhamento de conhecimento foi desenvolvida por 

Im e Rai (2008), que avaliaram o compartilhamento de conhecimento exploratório de 

conhecimento versus compartilhamento explotativo de conhecimento, a partir da perspectiva 

organizacional, e sua influência no desempenho do relacionamento  entre empresas clientes e 

fornecedoras na indústria logística americana. 

 Já o estudo de De Vries et al. (2014) revelou que o nível de especificação do contrato e 

a qualidade do relacionamento se relacionaram positivamente com os dois tipos de 

compartilhamento de conhecimento, enquanto os incentivos contratuais tiveram efeito negativo 

no compartilhamento exploratório, e a experiência do gerente de relacionamento relacionou-se 

positivamente ao compartilhamento exploratório de conhecimento, mas não ao 

compartilhamento explotativo. Na pesquisa de Al-Busaidi (2015), os achados indicaram as 

atitudes dos médicos foram positivamente associadas à sua intenção de compartilhar 

conhecimentos implícitos, explícitos, explotativos e exploratórios. 
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Ao analisar o processo de sucessão de empresas familiares, D’Arrigo (2016) constatou 

não haver equilíbrio entre as atividades explotativas e exploratórias no compartilhamento de 

conhecimento entre predecessores e sucessores. O trabalho de Liu, Lin, Joe e Chen (2019) 

também verificou empiricamente que a ambidestria facilita o compartilhamento do 

conhecimento por meio da mediação da competição de desenvolvimento de equipes. Por fim, 

os resultados do estudo de Han (2019) indicam a influência do compartilhamento de 

conhecimento ambidestro na inovação em clusters industriais. 

A literatura acima mencionada demonstra o grande interesse pela perspectiva 

organizacional nas investigações sobre compartilhamento de conhecimento explotativo e 

exploratório. Por sua vez, D’Arrigo (2016) ressalta que o nível de análise pode influenciar nos 

resultados dos estudos ao se discutir as atividades explotativas, explorativas e ambidestria de 

conhecimento. Entretanto, embora a ambidestria seja uma característica de uma unidade de 

negócios como um todo, ela se manifesta nas ações específicas de indivíduos em toda a 

organização (GIBSON; BIRKINSHAW, 2004), inclusive nas tarefas desempenhadas pelos 

funcionários. Estudos de Adler e Cole (1993) e Lipshitz e Popper (2000) já revelaram a 

importância da estrutura e natureza das tarefas como fator contextual para aprendizagem 

organizacional. 

Desta forma, o modelo teórico desenvolvido a seguir busca também diminuir a escassez 

de estudos que abordam o comportamento de compartilhamento de conhecimento ambidestro, 

a nível individual, bem como sua relação com as características das tarefas exercidas pelos 

indivíduos no ambiente de trabalho. 

3 MODELO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES 

Buscando satisfazer o objetivo desta pesquisa, foi desenvolvido um modelo teórico, 

fundamentado na Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior – TPB) 

(AJZEN, 1991), integrado aos conceitos de ambidestria organizacional (MARCH, 1991) e ao 

papel moderador das tarefas na efetividade dos mecanismos de aprendizagem (ZOLLO; 

WINTER, 2002), neste caso, o compartilhamento de conhecimento organizacional. Um modelo 

teórico pode ser entendido como uma descrição concisa e holística dos principais elementos, 

conceitos e princípios de uma área de conhecimento, buscando definir um desenho padronizado 

do seu conteúdo (WEBER; WUNRAM; KEMP; PUDLATZ; BREDEHORST, 2002). 
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 O modelo desenvolvido parte da Teoria do Comportamento Planejado. Esta teoria 

deriva-se da Teoria da Ação Racional (Theory of Reasoned Action – TRA) (AJZEN; 

MADDEN, 1986) dentre as diversas abordagens propostas ao debate sobre os processos 

psicológicos envolvidos para prever determinado comportamento pelos indivíduos. Para Bock 

e Kim (2002), a TRA pressupõe que os seres humanos fazem uso racional e sistemático das 

informações disponíveis.  

A Teoria do Comportamento Planejado expande a TRA ao adicionar o conceito de 

“controle comportamental percebido” aos conceitos “atitudes em relação ao comportamento” e 

“normas subjetivas”, formando uma combinação capaz de prever as intenções do indivíduo de 

realizar comportamentos (AJZEN, 1991). Além disso, na TRA a “intenção” é o único precursor 

imediato do “comportamento”, enquanto a Teoria do Comportamento Planejado assume que 

tanto “intenções” e “controle comportamental percebido” podem fazer contribuições 

significativas para a previsão do comportamento. Porém, de acordo com Ajzen (1991), ao 

aplicar os conceitos, um pode ser mais importante do que o outro ou, até mesmo, apenas um 

dos dois preditores pode ser necessário. 

Uma atitude favorável do indivíduo em relação ao compartilhamento de conhecimento 

pode exercer influência positiva na sua intenção de compartilhar. Segundo Ajzen (1991), atitude 

refere-se à medida em que uma pessoa tem uma avaliação ou apreciação favorável ou 

desfavorável do comportamento em questão. Ou seja, a atitude é a avaliação pessoal de um 

comportamento, podendo ser favorável quando o indivíduo classifica tal comportamento como 

bom, agradável, valioso, importante, correto etc.  Um considerável número de pesquisas tem 

identificado a atitude como importante variável preditora da intenção de compartilhar 

conhecimento, como o estudo de Tan e Ramayah (2014) que investigou o compartilhamento de 

conhecimento entre acadêmicos na Malásia, e Bock, Zmud, Kim e Lee (2005), cuja  pesquisa 

revelou que as atitudes em relação ao compartilhamento de conhecimento influenciam a 

intenção de compartilhar entre funcionários de trinta organizações. Assim, emerge como 

Hipótese 1:  

H1: A atitude em relação ao compartilhamento de conhecimento influencia positiva e 

significantemente a intenção de compartilhar conhecimento. 

 A intenção de compartilhar conhecimento também aumenta quando pessoas ou grupos 

que servem como referência ao indivíduo têm expectativa de que ele execute este 

comportamento. As normas subjetivas compõem um fator social preditor da intenção de 
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compartilhamento, e é descrita como um modo de conduta socialmente esperado, uma pressão 

social percebida para realizar ou não o comportamento (AJZEN, 1991). Castañeda, Ríos e 

Durán (2016) citam um caso prático que em cenários organizacionais existe uma forte norma 

subjetiva para compartilhar conhecimento quando, e se, um funcionário acredita que seu chefe 

considera que faz parte da sua função compartilhar conhecimento e se o funcionário está 

motivado a fazer o que seu chefe deseja. Baseado neste e em outros trabalhos que corroboram 

a influência das normas subjetivas na intenção de compartilhamento (BOCK et al., 2005; 

HASSAN; AKSEL; NAWAZ; SHAUKAT, 2016; NGUYEN; DINH; NHAM, 2019), a 

Hipótese 2 argumenta: 

H2: As normas subjetivas influenciam positiva e significantemente a intenção de compartilhar 

conhecimento. 

 Em consonância com a Teoria do Comportamento Planejado, o último preditor da 

intenção de compartilhar conhecimento é o controle comportamental percebido. Para Ajzen 

(1991), ele remete à facilidade ou dificuldade percebida de realizar o comportamento e 

presume-se que reflita experiências passadas, impedimentos e obstáculos previstos. Ou seja, a 

percepção de controle sobre o comportamento é maior quando os indivíduos acreditam possuir 

mais recursos e oportunidades para desempenhá-lo, e quanto menos obstáculos ou 

impedimentos eles antecipam. Da mesma forma, se os indivíduos entendem não estar no 

controle, isso irá reprimir suas intenções de compartilhar conhecimento, conforme indicado nas 

pesquisas de Fauzi et al. (2019b), (2019a) e Rahadhi e Suzianti (2020). Dessa forma, a Hipótese 

3 afirma: 

H3: O controle comportamental percebido influencia positiva e significantemente a intenção 

de compartilhar conhecimento. 

Ainda de acordo com a Teoria do Comportamento Planejado, a intenção indica quanto 

esforço os indivíduos planejam exercer para realizar determinado comportamento, sendo que 

em geral, quanto mais forte a intenção do indivíduo de se envolver em um comportamento, 

mais provável deve ser que ele ocorra (AJZEN, 1991). Estudos recentes têm demonstrado a 

intenção enquanto variável preditora do comportamento de compartilhamento de conhecimento 

(CASTAÑEDA; DURÁN, 2018; CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016; NGUYEN; DINH; 

NHAM, 2019). No presente estudo, o comportamento de compartilhamento de conhecimento 

é abordado a partir de suas finalidades explotativas e exploratórias, enquanto dimensões 
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distintas do mesmo fenômeno. Assim, as Hipóteses 4 e 5 propõem que a intenção é preditora 

de ambos os tipos de comportamento de compartilhamento de conhecimento, a saber: 

H4: A intenção de compartilhar conhecimento influencia positiva e significantemente o 

comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo. 

H5: A intenção de compartilhar conhecimento influencia positiva e significantemente o 

comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório. 

 Para D’Arrigo (2016), as atividades explotativas e exploratórias de conhecimento 

remetem à estratégia que as organizações ou indivíduos adotam para buscar e criar 

conhecimentos, novos e existentes. Estudos recentes relacionam direta ou indiretamente o nível 

de especificação de contratos (DE VRIES et al., 2014), a complexidade do trabalho (LIU et al., 

2019) e duração do relacionamento (IM; RAI, 2008) ao compartilhamento de conhecimento 

explotativo ou exploratório. Enquanto o compartilhamento conhecimento explotativo remete 

ao refinamento e aprimoramento do uso de um conhecimento existente, o exploratório envolve 

a busca e experimentação de novos conhecimentos (DE VRIES et al., 2014; HAN, 2019).  

As hipóteses a seguir elaboram a respeito do papel moderador das características das 

tarefas na relação entre intenção e comportamento de compartilhamento, sendo ele explotativo 

ou exploratório. Isto porque certas características inerentes à natureza do trabalho demandam 

análise pois podem intervir na forma e no próprio conhecimento compartilhado. Em seu estudo, 

Sitar, Pahor e Skerlavaj (2018) concluíram que a estruturação de atividades pode ser uma 

variável antecedente importante, determinando qual aprendizado é necessário para que cada 

funcionário obtenha o conhecimento necessário ao cumprimento de suas funções.  

Em relação aos atributos das tarefas, Zollo e Winter (2002) argumentam que, em tarefas 

com níveis de frequência crescentes, o acúmulo tácito de experiências dos indivíduos torna-se 

cada vez mais eficaz como um mecanismo de aprendizagem. Por consequência, a frequência 

de tarefas tende a levar à padronização das atividades necessárias para realizá-las. Ao comparar 

qual modelo entre duas fábricas de automóveis (NUMMI – Toyota e Uddevalla – VOLVO) 

estimula continuamente a melhoria e aprendizagem, Adler e Cole (1993) afirmam que  

procedimentos mais padronizados e ciclos de trabalho mais curtos, em geral, conduzem mais à 

aprendizagem. Isto porque a padronização captura melhores práticas e facilita a disseminação 

de ideias na organização (ADLER; COLE, 1993). 
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Desta forma, postula-se que a execução frequente de determinadas tarefas leva os 

indivíduos a desenvolverem o comportamento de compartilhamento explotativo, ou seja, ações 

que buscam refinar e aprimorar a atividade existente, conforme descrito na Hipótese 6a:   

H6a: O efeito positivo da intenção de compartilhar conhecimento sobre o comportamento de 

compartilhamento de conhecimento explotativo é moderado pela frequência das tarefas, de 

modo que o efeito é mais forte quando a tarefa é frequente e rotineira.  

 O segundo atributo das tarefas que desempenham papel nos mecanismos de 

aprendizagem diz respeito à heterogeneidade, definida por Zollo e Winter (2002) como a 

variação e dispersão das características definidoras das tarefas em múltiplas ocorrências. Na 

medida em que se aumenta a heterogeneidade de tarefas, mais os indivíduos devem fazer 

inferências quanto à aplicabilidade das lições aprendidas no contexto de experiências anteriores 

à tarefa que está sendo realizada (ZOLLO; WINTER, 2002). Entretanto, os autores argumentam 

hipoteticamente que a codificação e articulação explícita de conhecimentos pode ser mais 

efetiva do que o acúmulo tácito quando as tarefas são heterogêneas. Já os resultados da pesquisa 

de Sitar, Pahor e Skerlavaj (2018) indicam que uma estruturação mais mecanicista (homogênea) 

de atividades limita a aprendizagem de fontes externas à organização.  

A terceira e última dimensão da tarefa é a ambiguidade causal, relacionada por Zollo e 

Winter (2002) ao nível de dificuldade para se obter indicações claras sobre o que deve ou não 

ser feito na execução da tarefa. Os autores levam em conta dois fatores que podem diminuir o 

grau de clareza entre as decisões ou ações tomadas (causa) e os resultados obtidos por tal tarefa 

(efeito): complexidade (cujos parâmetros são o grau de expertise, número e interdependência 

das subtarefas) e o grau de simultaneidade entre as subtarefas (ZOLLO; WINTER, 2002). Para 

os autores, quando as subtarefas não puderem ser gerenciadas de maneira sequencial, 

envolvendo níveis de complexidade e ambiguidade, mais elevados serão os esforços cognitivos 

empreendidos na execução da tarefa.  

Percebe-se que características heterogêneas e ambíguas possuem semelhanças em 

relação ao nível de diversidade e complexidade que adicionam às tarefas. Essa diversidade 

exige um maior engajamento dos indivíduos para análise das inferências necessárias na 

realização de uma gama de tarefas heterogêneas e complexas, que envolve a busca por 

inovação, experimentação e descoberta de conhecimentos e formas de compartilhá-lo, ou seja, 

o comportamento exploratório do compartilhamento de conhecimento. Assim, a diversidade 

das tarefas perpassa a relação entre intenção e comportamento de compartilhamento 
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exploratório ao demandar dos indivíduos a exploração de novas alternativas, habilidades e 

conhecimentos para execução de suas atividades no contexto de trabalho. Portanto, é 

apresentada esta hipótese final: 

H6b: O efeito positivo da intenção de compartilhar conhecimento sobre o comportamento de 

compartilhamento de conhecimento exploratório é moderado pela diversidade das tarefas, de 

modo que o efeito é mais forte quando a tarefa possui variedade de características, 

interdependência e simultaneidade com outras tarefas. 

 Na figura 3 está representada a estrutura conceitual do modelo aqui proposto para 

validação. 

Figura 3 – Modelo de pesquisa inicial. 

Fonte: Autora (2021). 

 Uma vez organizado o modelo de pesquisa e as respectivas hipóteses para teste, a 

próxima seção discute os principais aspectos metodológicos que orientam esta pesquisa. 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à sua concepção filosófica, a presente pesquisa pode ser classificada como pós-

positivista, uma vez que sob tal paradigma o estudo é baseado numa investigação como uma 

série de passos relacionados logicamente, em perspectivas múltiplas e métodos rigorosos de 
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coleta e análise de dados (CRESWELL, 2014), resultando na possibilidade de descoberta de 

fatos e regularidades do fenômeno, que neste estudo é o compartilhamento de conhecimento 

organizacional.  

Tendo em vista atender ao objetivo por meio da adaptação de um modelo construído a 

partir da teoria e testá-lo utilizando-se métodos estatísticos, a abordagem metodológica desta 

pesquisa é quantitativa e o método hipotético-dedutivo. Tais procedimentos lógicos vão ao 

encontro das reflexões de Popper (1975) sobre o processo formal da pesquisa científica, 

posteriormente associado à denominação de hipotético-dedutivo, em que, a partir de um 

problema, o pesquisador elabora conjecturas, hipóteses ou proposições que serão submetidas a 

testes, e então, poderão ser falseadas ou corroboradas com o uso de técnicas de extração, 

tratamento e análise de dados e informações (CAMPANARIO; CHAGAS JUNIOR; RUIZ, 

2012). Além disso, o modelo classifica-se a partir de uma teoria reflexiva de mensuração, visto 

que as dimensões (construtos) são as causas das variáveis medidas (indicadores) (HAIR; 

HULT; RINGLE; SARSTEDT, 2017). 

Em relação ao objetivo, a pesquisa classifica-se como explicativa, pois se propõe a 

explicar a relação entre variáveis  (SAUNDERS; LEWIS; THORNHILL, 2016) no modelo aqui 

adaptado para validação. Quanto à estratégia de investigação, a pesquisa é do tipo survey, sendo 

direcionada a partir de questionário enquanto instrumento de coleta de dados primários, 

elaborado com base em estudos e escalas validadas anteriormente (AKHAVAN; HOSSEINI; 

ABBASI; MANTEGHI, 2015; BOCK et al., 2005; CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016; 

D’ARRIGO, 2016; IM; RAI, 2008). A construção do instrumento de pesquisa está detalhada 

na subseção 4.1. A coleta de dados foi transversal, visto que o estudo foi planejado para capturar 

os dados dos participantes em um único momento. 

No quadro 3, a seguir, consta a síntese do desenho metodológico descrito nesta seção. 

Quadro 3 - Desenho metodológico da pesquisa. 

 

ASPECTOS 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 

Postura filosófica Pós-positivista Descoberta de fatos e regularidades observáveis e 

mensuráveis, relações causais, uso de regras e leis 

universais para explicar e prever comportamentos e 

eventos nas organizações. 

Abordagem em 

relação à teoria 

Hipotético-dedutiva Teste de hipóteses e adaptação do modelo baseado em 

teoria pré-existente. 

Abordagem 

metodológica 

Quantitativa  Uso de técnicas de coleta de dados pré-determinadas e 

estruturadas. 

Quanto ao objetivo Explicativa Se propõe a explicar a relação entre variáveis da Teoria do 

Comportamento Planejado, características da tarefa e o 

caráter ambidestro do compartilhamento de conhecimento. 
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ASPECTOS 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO 

Estratégia de pesquisa Survey Permite a coleta de dados quantitativos e análise com o uso 

de estatísticas descritivas e inferenciais. 

Instrumento de coleta 

de dados 

Questionário Possibilita a coleta de dados padronizada de uma 

população considerável e fácil comparação. 

Amostra Não-probabilística e por 

conveniência 

A amostra composta por servidores públicos no Brasil. 

Coleta e análise de 

dados 

Transversal, com uso de 

técnicas e análises 

estatísticas 

Análise descritiva, análise fatorial 

exploratória/confirmatória, modelagem por equações 

estruturais incluindo a validação do modelo de mensuração 

(confiabilidade, validade convergente e discriminante) e 

análise do modelo estrutural e teste de hipóteses. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Saunders, Lewis e Thornhill (2016). 

Os detalhes dos construtos, itens e escalas validadas utilizados na construção do 

instrumento de pesquisa seguem descritos na próxima subseção. 

4.1 Instrumento de coleta de dados 

 O instrumento para coleta de dados (quadro 4) foi elaborado com base em escalas 

desenvolvidas e validadas em pesquisas anteriores. O questionário foi constituído por 39 

indicadores, sendo que sua primeira parte foi composta por 5 itens a respeito de características 

sociodemográficas dos participantes (gênero, idade, grau de escolaridade, tempo de serviço no 

atual local de trabalho e estado). A segunda parte continha 34 variáveis, medidas por escala tipo 

Likert de 7 pontos, conforme o grau de concordância: 1 = discordo totalmente e 7 = concordo 

totalmente.  

O construto “Atitude” é composto por 4 itens, desenvolvido e validado por Bock et al. 

(2005), “Normas subjetivas” inclui 7 variáveis utilizadas por Castañeda, Ríos e Durán (2016), 

“Controle comportamental percebido” é formado por 3 itens de Akhavan et al. (2015). O 

construto “Intenção de compartilhar conhecimento” é mensurado por 4 itens, adaptados dos 

estudos de Bock et al. (2005) e Castañeda, Ríos e Durán (2016). Os itens que compõem os 

construtos referentes às características da tarefas (“frequência” e “diversidade”) são de autoria 

própria da pesquisadora, desenvolvidos com base no trabalho de Zollo e Winter (2002), e 

possuem 3 e 6 itens, respectivamente. Ao final, os itens dos construtos das variáveis 

dependentes “Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo” e 

“Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório” foram adaptados dos 

estudos de D’Arrigo (2016) e Im e Rai (2008).  
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Quadro 4 - Instrumento de coleta de dados. 

Construto (s) Código Itens Fonte / 

Adaptado de 

Atitude ATITUDE1 Meu conhecimento compartilhado com outros 

membros da organização é algo bom. 

Bock et al. 

(2005) 

ATITUDE2 Meu compartilhamento de conhecimento com outros 

membros da organização é uma experiência 

agradável. 

ATITUDE3 Meu conhecimento compartilhado com outros 

membros da organização é valioso para mim. 

ATITUDE4 Compartilhar meu conhecimento com outros 

membros da organização é algo certo a se fazer. 

Normas 

subjetivas 

NS1 Na organização onde trabalho, os líderes esperam 

que os colaboradores compartilhem conhecimento 

entre si. 

Castañeda, 

Ríos e Durán 

(2016) 

NS2 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

desejo fazer o que os líderes esperam. 

NS3 Sou motivado (a) para compartilhar meu 

conhecimento. 

NS4 Pessoas que são importantes para mim acreditam que 

devo compartilhar meu conhecimento com os outros. 

NS5 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

quero fazer o que pessoas importantes esperam de 

mim. 

NS6 Na organização onde trabalho, meus colegas 

esperam que eu compartilhe meu conhecimento com 

eles. 

NS7 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

quero fazer o que meus colegas esperam de mim. 

Controle 

comportamental 

percebido 

CCP1 Eu tenho tempo suficiente para compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

Akhavan et al. 

(2015) 

CCP2 Tenho as ferramentas necessárias para compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

CCP3 Eu tenho a capacidade de compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

Intenção de 

compartilhar 

conhecimento 

ICC1 No futuro, irei compartilhar documentos e relatórios 

de trabalho com membros da minha organização 

com mais frequência. 

Bock et al., 

(2005) e  

Castañeda, 

Ríos e Durán 

(2016) 
ICC2 Tenho a intenção de compartilhar minha experiência 

e know-how de trabalho com outros membros da 

organização com mais frequência no futuro. 

ICC3 Se eu tivesse chance, compartilharia ideias com 

meus colegas para que eles pudessem fazer um 

trabalho melhor. 

ICC4 Se tivesse oportunidade, compartilharia com meus 

colegas conhecimentos específicos que aprendi em 

atividades acadêmicas. 

Frequência das 

tarefas 

FREQ1 Costumo executar tarefas e atividades repetidas no 

dia a dia. 

Elaborado 

pela autora, 

com base em 

Zollo e Winter 

(2002) 

FREQ2 Em geral, as tarefas que faço no meu trabalho são 

executadas com frequência. 

FREQ3 As tarefas e atividades que desempenho são 

executadas com regularidade. 

Diversidade das 

tarefas 

DIVERS1 Em geral, as tarefas que executo possuem 

características diversas. 
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Construto (s) Código Itens Fonte / 

Adaptado de 

DIVERS2 Geralmente, as tarefas que executo são não-

padronizadas. 

DIVERS3 As tarefas que desempenho costumam ser diferentes 

entre si. 

DIVERS4 Em geral, é necessária uma série de outras atividades 

para executar as tarefas no meu trabalho. 

DIVERS5 No meu trabalho, costumo executar várias tarefas de 

maneira simultânea. 

DIVERS6 Normalmente, as tarefas e atividades que exerço 

exigem esforço cognitivo e novos conhecimentos. 

Comportamento 

de 

compartilhamento 

de conhecimento 

explotativo 

CCCEXPLOT

1 

Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos usos 

para o conhecimento existente em nossas atividades. 

D’Arrigo 

(2016) e Im e 

Rai (2008) 

CCCEXPLOT

2 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para preservar o 

conhecimento já existente na organização. 

CCCEXPLOT

3 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para combinar 

maneiras novas e maneiras tradicionais de fazer as 

coisas. 

CCCEXPLOT

4 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para melhorar o 

cumprimento das metas de curto prazo. 

Comportamento 

de 

compartilhamento 

de conhecimento 

exploratório 

CCCEXPLOR

1 

Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos 

conhecimentos. 

CCCEXPLOR

2 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para encontrar novas 

maneiras de realizar nossas atividades. 

CCCEXPLOR

3 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para buscar novas 

estratégias e oportunidades para o sucesso a longo 

prazo da organização.  

Fonte: Autora (2021).  

4.2 Amostra e coleta de dados 

Os procedimentos empregados para seleção da amostra seguiram as recomendações de 

Malhotra (2012) e seguem descritos a seguir. Considerando o objetivo desse estudo em verificar 

a relação das características das tarefas e ambidestria organizacional no processo de 

compartilhamento de conhecimento, a população-alvo do estudo foram os servidores públicos 

brasileiros. Foram considerados dois critérios ao selecionar servidores públicos enquanto 

amostra e o primeiro deles refere-se à relevância que o conhecimento deve ter no contexto de 

trabalho dos indivíduos estudados. A escolha dos servidores públicos mostrou-se pertinente, 

tendo em conta que o fluxo de informação e conhecimento é uma parte essencial dos processos 

de trabalho diários de serviços governamentais (PARK; DULAMBAZAR; RHO, 2015). O 
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segundo critério atrela-se à necessidade de maior investigação acadêmica das práticas de Gestão 

do Conhecimento, entre elas o compartilhamento de conhecimento, no setor público. Conforme 

Yami e Ajmal (2019), a escassez de pesquisas nestes contextos implica que vários aspectos 

importantes da Gestão do Conhecimento ainda não são suficientemente entendidos no setor 

público. 

A coleta de dados foi precedida do registro da pesquisa junto à Plataforma Brasil 

(Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE: 48991221.1.0000.5300), para 

apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Rondônia, 

tendo sido aprovado, em 12/08/2020, via parecer 4.901.944. 

A técnica de amostragem foi de natureza não-probabilística por conveniência. Para 

mensurar todas as variáveis pela perspectiva individual de servidores públicos no Brasil, os 

dados foram coletados por meio de questionário on-line, divulgado a órgãos e instituições 

públicas das esferas federal, estadual e municipais de todo o país, durante os meses de Setembro 

e Novembro/2021.  

Quanto ao tamanho amostral, Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) 

recomendam, como regra geral, o mínimo de cinco observações e idealmente dez observações 

para cada variável analisada. Entretanto, ainda segundo os autores, a análise via modelagem de 

equações estruturais requer amostras maiores em comparação com outras técnicas estatísticas, 

de forma que tamanhos amostrais entre 150 e 400 são sugeridos, desde que também sejam 

consideradas questões de distribuição e perda de dados, técnicas de estimação, complexidade 

do modelo, entre outras. 

Ao final do processo de coleta de dados foram obtidas 566 respostas. Destas, somente 

um participante não deu prosseguimento ao preenchimento do questionário, levando à exclusão 

de 1 resposta. Salienta-se que todos os demais respondentes consentiram sua participação de 

forma livre, autônoma e não obrigatória, sendo previamente informados sobre o teor da 

pesquisa, conforme Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A). 

Assim, o número final de questionários passíveis de análise foi de 565.  

4.3 Tratamento e análise dos dados 

 Após coleta dos dados, estes foram transcritos e organizados na plataforma eletrônica 

Microsoft Excel e posteriormente tabulados e tratados estatisticamente no software Statistical 

Software for Social Sciences – SPSS. Não se identificou nenhum erro ou observação com 
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valores ausentes ou incompletos, mantendo-se assim 565 respostas válidas como amostra final 

utilizada, número satisfatório para o uso da técnica de modelagem de equações estruturais. 

Realizados os procedimentos preliminares e estatísticas descritivas básicas, tais como 

frequência dos itens e estratificação do perfil dos respondentes, os dados foram submetidos à 

Análise Fatorial Exploratória (AFE), com o intuito de verificar a estrutura fatorial das variáveis 

e identificar outras possíveis relações relevantes a partir dos dados originais (HAIR et al., 2009). 

A adequação da respectiva base de dados para realização da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) foi constatada pelo teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = 0,919) e pelo teste 

de esfericidade de Bartlett (sign. < 0,001), o que forneceu significância estatística de que a 

matriz de correlação tem correlações significantes entre as variáveis (HAIR et al., 2009). O 

método de extração de fatores (dimensionalidade) utilizado foi o da Análise dos Componentes 

Principais (ACP) com rotação pelo método oblíquo Oblimin, indicando variância total 

explicada de 62,55% e a existência de sete fatores. 

Os itens dos construtos “Comportamento de compartilhamento de conhecimento 

explotativo” e “Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório” foram 

ordenados em um só fator. Apesar de não ser ideal, tal associação era esperada, dado que os 

construtos refletem o mesmo fenômeno (compartilhamento de conhecimento), mas por 

abordagens distintas a partir da ótica da ambidestria organizacional. 

A seguir, as variáveis observadas foram interpretadas com base nos valores das cargas 

fatoriais e das comunalidades. Oito dentre os 34 itens analisados apresentaram cargas fatoriais 

maiores que 0,40, mas abaixo de 0,50 (“ATITUDE2”, “ATITUDE3”, “CCP2”, “CCP3”, , 

“NS4” “ICC2”, “DIVERS4” e “DIVERS5”), apesar disso, segundo Hair et al. (2009), cargas 

fatoriais entre 0,30 e 0,40 já atendem ao nível mínimo para interpretação de estrutura fatorial, 

especialmente em estudos com N amostral superior a 350. Na sequência foram avaliados os 

valores das comunalidades para examinar quão bem cada variável é explicada pelos fatores. 

Quatro variáveis tiveram comunalidades abaixo de 0,50 (“NS4” = 0,460, “DIVERS2” = 0,486, 

“DIVERS4” = 0,468 e “DIVERS6” = 0,429). 

Considerando que algumas variáveis do construto “Diversidade das tarefas” 

apresentaram fragilidades estatísticas em relação ao fator, optou-se por reespecificar o modelo 

por meio da eliminação das seguintes variáveis, com bases em suas comunalidades: “NS4: 

Pessoas que são importantes para mim acreditam que devo compartilhar meu conhecimento 

com os outros”, “DIVERS2: Geralmente, as tarefas que executo são não-padronizadas”, 

“DIVERS4: Em geral, é necessária uma série de outras atividades para executar as tarefas no 
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meu trabalho” e “DIVERS6: Normalmente, as tarefas e atividades que exerço exigem esforço 

cognitivo e novos conhecimentos”.  

Posto isto, as escalas adaptadas e seus respectivos indicadores seguem no Apêndice B. 

Para fins didáticos, a figura 4 corresponde à elaboração gráfica dos construtos, indicadores e 

relações após refinamento do modelo pela AFE, desenvolvida no software SmartPLS 3. 

 

Figura 4 - Modelo de pesquisa após AFE. 

 

 

Nota: Efeito moderador de Frequência das tarefas (m1). Efeito moderador de Diversidade das tarefas (m2). 

Fonte: Autora (2021). 

4.3.1 Modelagem de Equações Estruturais - Mínimos Quadrados Parciais  

Após refinamento do modelo pela AFE, este foi submetido à modelagem de equações 

estruturais (MEE). A MEE consiste na combinação de outros dois métodos estatísticos: análise 

fatorial e regressão múltipla. Essa técnica foi escolhida pois busca explicar relações entre 

múltiplas variáveis, examina a estrutura dessas interrelações expressas em equações, que por 

sua vez descrevem as relações entre construtos (HAIR et al., 2009). Portanto, tais características 
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tornam a modelagem de equações estruturais a técnica estatística mais adequada para atender 

ao objetivo da pesquisa, desenvolvida com o intuito de identificar as relações entre ambidestria 

organizacional e características das tarefas no processo de compartilhamento de conhecimento. 

Neste trabalho, a metodologia MEE foi conduzida pelo método dos mínimos quadrados 

parciais (Partial Least Squares – PLS), utilizando-se o software estatístico SmartPLS 3. De 

acordo com Ringle, Silva e Bido (2014), alguns cenários nas Ciências Sociais Aplicadas e do 

Comportamento levam à recomendação pelo uso dos mínimos quadrados parciais (Partial Least 

Squares – PLS). Segundo os autores, os dados desta área de estudo provêm de seres humanos 

e por vezes não apresentam distribuição normal, envolvem modelos complexos ou com suporte 

teórico pouco explorados. O método dos mínimos quadrados parciais (Partial Least Squares – 

PLS) é considerado como uma abordagem baseada em variância, capaz de lidar com modelos 

complexos com muitas relações no modelo estrutural, cujo foco é a análise preditiva (HAIR et 

al., 2017). Tais particularidades revelam que o método é apropriado para atender aos objetivos 

do estudo, tendo em consideração que o modelo de pesquisa proposto abrange construtos e 

relações de moderação ainda inexploradas, o que adiciona complexidade ao modelo.  

Na modelagem de equações estruturais, o modelo é testado sob dois aspectos: 

primeiramente o modelo de mensuração (relação entre construtos e seus indicadores), e, 

posteriormente, o modelo estrutural (relações entre os construtos) (BRAMBILLA, 2011). Para 

operacionalizar o modelo de pesquisa e avaliar as relações propostas, os procedimentos e 

análises ocorreram de acordo com os estágios sugeridos por Hair et al. (2017), ilustrados no 

quadro 5.  

Quadro 5 – Estágios para análise dos resultados da MEE PLS. 

PARTE 1 - AVALIAÇÃO DO MODELO DE MENSURAÇÃO 

 • Consistência interna (Alfa de Cronbach, confiabilidade composta) 

• Validade convergente (confiabilidade do indicador, variância média extraída/average variance 

extracted – AVE) 

• Validade discriminante 

PARTE 2 - AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

 • Colinearidade  

• Coeficientes de caminho 

• Coeficiente de determinação (R²) 

• Tamanho do efeito (f ²) 

• Relevância preditiva (Q²) 

Fonte: adaptado de Hair et al. (2017). 

A avaliação do modelo de mensuração inicia-se pela análise da consistência interna das 

escalas, mensurada pelo coeficiente de confiabilidade, neste caso, o alfa de Cronbach (α), e pela 
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confiabilidade composta. Enquanto o alfa de Cronbach (α) se baseia nas correlações dos 

indicadores (variáveis observáveis), a confiabilidade composta considera as cargas dos 

indicadores em modelos reflexivos, ou seja, determina a contribuição absoluta de um item para 

o construto (HAIR et al., 2017). As duas técnicas possuem limitações, dessa forma, é importante 

combinar o uso e reportar os resultados de ambas. 

A validade convergente é obtida pela confiabilidade interna do indicador e pelo cálculo 

da variância média extraída (average variance extracted - AVE). A confiabilidade do indicador 

envolve o exame da carga fatorial do item (idealmente >0,70) e o seu quadrado (>0,50), que 

representa quanto da variação em um item é explicado pelo construto (HAIR et al., 2017). De 

forma similar, a AVE é definida por Ringle, Silva e Bido (2014) como a porção dos dados que 

é explicada por cada um dos construtos.  

A validade discriminante, por sua vez, demonstra o quanto um construto é distinto de 

outros e fornece evidência de que o construto é único e captura fenômenos que outros no modelo 

não conseguem (HAIR et al., 2009). Nesta pesquisa, foram utilizadas três abordagens para se 

obter a validade discriminante: cargas cruzadas (cross-loadings), o critério de Fornell-Larcker 

(cálculo das variâncias compartilhadas) e Heterotrait-monotrait ratio of correlations (HTMT). 

 Uma vez atendidos aos índices que demonstram a validade e confiabilidade do modelo 

de mensuração, a segunda etapa da modelagem de equações estruturais avalia o modelo 

estrutural. Hair et al. (2017) explicam que a modelagem de equações estruturais com mínimos 

quadrados parciais (PLS) estima parâmetros para que variância explicada das variáveis latentes 

(construtos) endógenas seja maximizada. Dessa forma, a avaliação do modelo estrutural é 

determinada pelas suas capacidades preditivas, ou seja, quão bem ele prevê os construtos 

endógenos. 

 Após verificar se os construtos não apresentaram níveis críticos de colinearidade com a 

análise dos fatores de inflação da variância (variance inflation factor – VIF), o passo seguinte 

para avaliar a estrutura do modelo é analisar os coeficientes de caminhos das relações 

estipuladas nas hipóteses. Coeficientes de caminho mais próximos de +1 representam relações 

positivas fortes e que geralmente são estatisticamente significativas (HAIR et al., 2017). Ainda 

segundo os autores, o valor de p retrata os níveis de significância das relações do modelo, de 

forma que, ao se assumir um nível de significância de 5%, o valor de p deve ser menor que 0,05 

para concluir que determinada relação é significativa ao nível de 5%.  

 Para Hair et al. (2017), outro importante critério de análise é o valor de R² (coeficiente 

de determinação), que representa a proporção de variância do construto endógeno (variável 
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dependente) que é explicada pelos construtos exógenos (variáveis independentes) ligados a ele. 

Já o tamanho do efeito (f²) é um critério que examina a intensidade do fenômeno estudado em 

cada construto para o ajuste do modelo e é obtido pela inclusão/exclusão de construtos, um a 

um, do modelo (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Por fim, a relevância preditiva (Q²) diz 

respeito à acurácia do modelo e à  sua qualidade da predição, conforme definido por Ringle, 

Silva e Bido (2014). 

 Uma vez delineados os pressupostos da modelagem de equações estruturais pelo método 

dos mínimos quadrados parciais, seguem, na próxima seção, a apresentação e discussão dos 

resultados do estudo. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Esta seção está estruturada de forma a apresentar e discutir os resultados, com base nos 

procedimentos e métodos descritos anteriormente, de forma a atender ao objetivo da pesquisa. 

5.1 Perfil e caracterização dos respondentes 

A caracterização da amostra está apresentada na tabela 1. Este perfil é traçado com base 

no gênero, faixa etária, grau de escolaridade, tempo de serviço no atual local de trabalho e 

região do país dos participantes da pesquisa.  

Em relação ao gênero, 302 (53,5%) respondentes são do gênero feminino, 262 (46,4%) 

do gênero masculino e 01 (0,2%) respondente identifica-se com outro tipo de identidade de 

gênero.  Dentre as faixas etárias, 12 (2,1%) dos participantes têm entre 18 e 25 anos, 93 (16,5%) 

entre 26 e 33 anos de idade, 156 (27,6%) entre 34 e 41 anos e 304 (53,8%) possuem mais de 42 

anos, correspondendo à maior parte da amostra.  

No que se refere ao grau de escolaridade, 19 (3,4%) dos respondentes possuem formação 

no ensino médio ou técnico, 119 (21,1%) têm ensino superior, 275 (48,7%) participantes 

concluíram especialização, 100 (17,7%) possuem mestrado e 52 (9,2%) cursaram 

doutorado/PhD/pós-doutorado. Tais dados revelam um alto nível de educação formal dos 

servidores públicos participantes da pesquisa. 

A respeito do tempo de atuação dos participantes em seu atual local de trabalho, 48 

(8,5%) deles informaram que estão há menos de 1 ano, 98 (17,3%) têm entre 1 e 3 anos, 128 

(22,7%) entre 4 e 8 anos e 291 (51,5%) trabalham há mais de 9 anos no seu atual local de 
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trabalho, evidenciando a estabilidade e continuidade dos servidores públicos que compõem a 

amostra em um mesmo local de atuação. 

Tabela 1 – Perfil dos respondentes. 

Gênero  Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

Feminino 302 53,5% 53,5% 

Masculino 262 46,4% 99,8% 

Outro 1 0,2% 100% 

Total 565 100%  

Faixa etária Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

Entre 18-25 anos 12 2,1% 2,1% 

Entre 26-33 anos 93 16,5% 18,6% 

Entre 34-41 anos 156 27,6% 46,2% 

42 anos ou mais 304 53,8% 100% 

Total 565 100%  

Grau de escolaridade Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

Ensino médio/técnico 19 3,4% 3,4% 

Ensino superior 

(graduação/licenciatura/tecnólogo) 

119 21,1% 24,4% 

Especialização 275 48,7% 73,1% 

Mestrado 100 17,7% 90,8% 

Doutorado/PhD/Pós-Doutorado 52 9,2% 100% 

Total 565 100%  

Tempo de serviço Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

Menos de 1 ano 48 8,5% 8,5% 

Entre 1 e 3 anos 98 17,3% 25,8% 

Entre 4 e 8 anos 128 22,7% 48,5% 

Há mais de 9 anos 291 51,5% 100% 

Total 565 100%  

Região Frequência Porcentagem Porcentagem cumulativa 

Norte 100 17,7% 17,7% 

Nordeste 70 12,4% 30,1% 

Centro-oeste 121 21,4% 51,5% 

Sudeste 30 5,3% 56,8% 

Sul 244 43,2% 100% 

Total 565 100%  

Fonte: Autora (2021). 

5.2 Estatísticas descritivas, por construto 

 Esta subseção é destinada a analisar as respostas dos participantes do estudo, a partir 

das estatísticas descritivas das medidas de tendência central (média ponderada, mediana e 

moda) e desvio-padrão. As informações referentes aos indicadores de cada construto estão 

reunidas em tabelas.  

 O primeiro construto refere-se à Atitude dos participantes em relação ao 

compartilhamento de conhecimento. Os itens capturam se o compartilhamento é tido como algo 

bom, agradável, valioso ou algo correto a se fazer, segundo a percepção dos indivíduos. 
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Conforme verifica-se na tabela 2, o indicador com maior média de concordância (6,71) foi o 

ATITUDE1, cuja afirmativa revela o compartilhamento como algo bom. A variável com média 

mais baixa (5,94) foi ATITUDE2 (Meu compartilhamento de conhecimento com outros 

membros da organização é uma experiência agradável).  

Tabela 2 – Estatística descritiva do construto Atitude. 

ATITUDE 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

ATITUDE1 Meu conhecimento compartilhado com outros 

membros da organização é algo bom. 

6,71 7,00 7 0,709 

ATITUDE2 Meu compartilhamento de conhecimento com outros 

membros da organização é uma experiência 

agradável. 

5,94 6,00 7 1,254 

ATITUDE3 Meu conhecimento compartilhado com outros 

membros da organização é valioso para mim. 

6,29 7,00 7 1,062 

ATITUDE4 Compartilhar meu conhecimento com outros 

membros da organização é algo certo a se fazer. 

6,69 7,00 7 0,742 

Fonte: Autora (2021). 

 O construto seguinte investiga o papel das Normas Subjetivas na intenção de 

compartilhar conhecimento. Os indicadores deste construto refletem como a pressão social de 

colegas, líderes e do próprio ambiente pode influenciar os indivíduos quanto ao 

compartilhamento de conhecimento em contexto organizacional. Os resultados apresentados na 

tabela 3 sinalizam que a motivação para compartilhar conhecimento (NS3) tem o menor grau 

de concordância dentre os servidores públicos participantes (média ponderada 4,97). Os dados 

também sugerem que o grau de concordância é maior em itens que tratam da importância das 

interações entre colegas (NS6 = 5,42 e NS7 = 5,67) do que a percepção dos líderes sobre o 

compartilhamento de conhecimento.  

Tabela 3 – Estatística descritiva do construto Normas Subjetivas. 

NORMAS SUBJETIVAS 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

NS1 Na organização onde trabalho, os líderes esperam 

que os colaboradores compartilhem conhecimento 

entre si. 

5,28 6,00 7 1,721 

NS2 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

desejo fazer o que os líderes esperam. 

5,31 6,00 7 1,693 

NS3 Sou motivado (a) para compartilhar meu 

conhecimento.   

4,97 5,00 7 1,808 

NS5 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

quero fazer o que pessoas importantes esperam de 

mim.   

5,20 6,00 7 1,833 
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NORMAS SUBJETIVAS 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

NS6 Na organização onde trabalho, meus colegas 

esperam que eu compartilhe meu conhecimento com 

eles. 

5,42 6,00 7 1,431 

NS7 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, 

quero fazer o que meus colegas esperam de mim. 

5,67 6,00 7 1,547 

Fonte: Autora (2021). 

 O construto Controle Comportamental Percebido exprime a condição de controle que o 

indivíduo julga possuir para desempenhar o compartilhamento, após ponderar as facilidades ou 

impedimentos para fazê-lo. Com base na tabela 4, o indicador com maior média ponderada 

neste fator (6,06) é o CCP3 (Eu tenho a capacidade de compartilhar conhecimento com meus 

colegas de trabalho), enquanto aquele com menor nível de concordância (4,43) refere-se à 

disponibilidade de tempo (CCP1). Este resultado é compatível com outros estudos que 

sinalizam a falta ou restrição de tempo como uma das barreiras ao compartilhamento de 

conhecimento em contexto de trabalho (BARBOSA; MONTEIRO; FREITAS, 2012; 

BJORVATN; WALD, 2020; JABEEN; DARI, 2020; SAMAD et al., 2014; VAN DIJK; 

KLUIJTMANS; VULPERHORST; AKKERMAN, 2018). 

Tabela 4 – Estatística descritiva do construto Controle Comportamental Percebido. 

CONTROLE COMPORTAMENTAL PERCEBIDO 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

CCP1 Eu tenho tempo suficiente para compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

4,43 4,00 4 1,648 

CCP2 Tenho as ferramentas necessárias para compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

5,41 6,00 7 1,426 

CCP3 Eu tenho a capacidade de compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

6,06 6,00 7 1,069 

Fonte: Autora (2021). 

Em observação à tabela 5, é possível analisar a percepção dos respondentes quanto à 

sua intenção de compartilhar conhecimento. Os itens com maior (6,36) e menor (5,39) média 

de concordância são, respectivamente, ICC2 e ICC1. Uma vez que o indicador ICC2 aborda a 

propensão do indivíduo em engajar-se no compartilhamento de suas experiências e o ICC1 faz 

menção a documentos e relatórios como forma de compartilhamento, os resultados sugerem 

maior predisposição dos sujeitos da amostra a compartilhar conhecimentos tácitos do que 

explícitos. 

Tabela 5 – Estatística descritiva do construto Intenção de Compartilhar Conhecimento. 
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INTENÇÃO DE COMPARTILHAR CONHECIMENTO 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

ICC1 No futuro, irei compartilhar documentos e relatórios 

de trabalho com membros da minha organização 

com mais frequência. 

5,39 6,00 7 1,525 

ICC2 Tenho a intenção de compartilhar minha experiência 

e know-how de trabalho com outros membros da 

organização com mais frequência no futuro. 

6,36 7,00 7 1,020 

ICC3 Se eu tivesse chance, compartilharia ideias com 

meus colegas para que eles pudessem fazer um 

trabalho melhor.   

6,26 7,00 7 1,070 

ICC4 Se tivesse oportunidade, compartilharia com meus 

colegas conhecimentos específicos que aprendi em 

atividades acadêmicas.   

6,07 7,00 7 1,241 

Fonte: Autoria (2021). 

Os resultados apresentados na tabela 6 reportam-se ao Comportamento de 

Compartilhamento de Conhecimento Explotativo dos participantes. Neste caso, os indicadores 

refletem que a forma e objetivos do compartilhamento giram em torno da revisão dos 

conhecimentos já existentes. Apesar de pouco diferença entre as médias dos indicadores, o item 

CCCEXPLOT1 teve a menor média no construto (5,15), enquanto o item CCCEXPLOT4 

alcançou a maior média de concordância (5,38). 

Tabela 6 – Estatística descritiva do construto Comportamento de Compartilhamento de 

Conhecimento Explotativo. 

COMPORTAMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO EXPLOTATIVO 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

CCCEXPLO

T1 

Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos usos 

para o conhecimento existente em nossas atividades. 

5,15 5,00 6 1,573 

CCCEXPLO

T2 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para preservar o 

conhecimento já existente na organização. 

5,25 6,00 6 1,538 

CCCEXPLO

T3 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para combinar 

maneiras novas e maneiras tradicionais de fazer as 

coisas.   

5,17 6,00 6 1,607 

CCCEXPLO

T4 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para melhorar o 

cumprimento das metas de curto prazo. 

5,38 6,00 7 1,482 

Fonte: Autora (2021). 

 Em contraponto ao construto anterior, o Comportamento de Compartilhamento de 

Conhecimento Exploratório indica a utilização do compartilhamento com a finalidade de criar 

novos conhecimentos e soluções no contexto de trabalho. Na percepção dos participantes da 

pesquisa, esse comportamento é retratado mais fortemente ao se traçar estratégias a longo prazo 
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para a organização (CCCEXPLOR3 = 5,39). Por sua vez, o item CCCEXPLOR2 (Atualmente, 

eu e os membros da organização onde trabalho compartilhamos conhecimento para encontrar 

novas maneiras de realizar nossas atividades) teve a menor média de concordância (5,19) entre 

os respondentes (tabela 7). 

 

 

 

 

Tabela 7 – Estatística descritiva do construto Comportamento de Compartilhamento de 

Conhecimento Exploratório. 

COMPORTAMENTO DE COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO EXPLORATÓRIO 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

CCCEXPLO

R1 

Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos 

conhecimentos.   

5,24 6,00 7 1,607 

CCCEXPLO

R2 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para encontrar novas 

maneiras de realizar nossas atividades. 

5,19 5,00 6 1,598 

CCCEXPLO

R3 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para buscar novas 

estratégias e oportunidades para o sucesso a longo 

prazo da organização. 

5,39 6,00 7 1,521 

Fonte: Autora (2021). 

 Por fim, as tabelas 8 e 9 reúnem os achados relacionados às características das tarefas, 

em termos de Frequência e Diversidade. Respectivamente, os indicadores buscam expressar o 

quão frequentes e variadas são as atividades desempenhadas pelos participantes da pesquisa. 

No construto Frequência, o item com maior média de concordância foi o FREQ3 (6,35), 

apontando que os respondentes executam tarefas com regularidade. Entretanto, tal constância 

não implica, necessariamente, na repetição dessas atividades no dia a dia, tendo em vista que o 

item FREQ1 obteve a média mais baixa do fator (5,33). 

Tabela 8 – Estatística descritiva do construto Frequência das tarefas. 

FREQUÊNCIA DAS TAREFAS 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

FREQ1 Costumo executar tarefas e atividades repetidas no 

dia a dia. 

5,33 6,00 6 1,503 
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FREQUÊNCIA DAS TAREFAS 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

FREQ2 Em geral, as tarefas que faço no meu trabalho são 

executadas com frequência.   

6,32 7,00 7 0,891 

FREQ3 As tarefas e atividades que desempenho são 

executadas com regularidade.   

6,35 7,00 7 0,902 

Fonte: Autora (2021). 

 No que se refere ao construto Diversidade das tarefas, a média ponderada dos 

indicadores revela que os servidores públicos respondentes deste estudo costumam executar 

diversas tarefas de forma simultânea (DIVERS5 = 5,98), ao passo que o item DIVERS3 (As 

tarefas que desempenho costumam ser diferentes entre si) teve a menor média de concordância 

(5,21). 

Tabela 9 – Estatística descritiva do construto Diversidade das tarefas. 

DIVERSIDADE DAS TAREFAS 

Indicadores Média Mediana Moda Desvio-

padrão 

DIVERS1 Em geral, as tarefas que executo possuem 

características diversas. 

5,89 6,00 7 1,283 

DIVERS3 As tarefas que desempenho costumam ser diferentes 

entre si.   

5,21 5,00 7 1,576 

DIVERS5 No meu trabalho, costumo executar várias tarefas de 

maneira simultânea.   

5,98 6,00 7 1,277 

Fonte: Autora (2021). 

5.3 MME – Análise do Modelo de Mensuração  

O modelo de mensuração foi verificado sob a ótica de sua consistência interna 

(coeficiente alfa de Cronbach (α) e confiabilidade composta), validade convergente 

(confiabilidade do indicador e average variance extracted – AVE) e validade discriminante 

(cargas cruzadas, critério de Fornell-Larcker e HTMT). 

Os índices de consistência interna e validade convergente dos itens estão apresentados 

no tabela 10, seguidos dos valores de corte considerados por Hair et al. (2017) para que o 

modelo demonstre qualidade entre os construtos e seus indicadores. 
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Tabela 10 – Consistência interna e validade convergente do modelo de mensuração. 

Construto Indicadores 

Consistência interna Validade convergente 

Alfa de 

Cronbach 

Confiabilidade 

composta 

Cargas 

fatoriais 

Conf. do 

indicador 
AVE 

0,60-0,90 0,60-0,90 >0,70 >0,50 >0,50 

Atitude ATITUDE1 

0,721 0,824 

0,727 0,529 0,540 

ATITUDE2 0,740 0,548 

ATITUDE3 0,771 0,594 

ATITUDE4 0,700 0,490 

Normas subjetivas NS1 

0,824 0,871 

0,740 0,548 0,530 

NS2 0,798 0,637 

NS3 0,750 0,563 

NS5 0,652 0,425 

NS6 0,743 0,552 

NS7 0,677 0,458 

Controle comportamental 

percebido 

CCP1 

0,609 0,783 

0,716 0,513 0,548 

CCP2 0,674 0,454 

CCP3 0,822 0,676 

Intenção de compartilhar 

conhecimento 

ICC1 

0,753 0,842 

0,774 0,599 0,571 

ICC2 0,781 0,610 

ICC3 0,760 0,578 

ICC4 0,705 0,497 

Comportamento de 

compartilhamento de 

conhecimento explotativo 

CCCEXPLOT1 

0,891 0,923 

0,886 0,785 0,751 

CCCEXPLOT2 0,855 0,731 

CCCEXPLOT3 0,868 0,753 

CCCEXPLOT4 0,857 0,734 

Comportamento de 

compartilhamento de 

conhecimento exploratório 

CCCEXPLOR1 

0,893 0,933 

0,924 0,854 0,824 

CCCEXPLOR2 0,917 0,841 

CCCEXPLOR3 0,881 0,776 

Frequência das tarefas FREQ1 

0,643 0,808 

0,618 0,382 0,588 

FREQ2 0,854 0,729 

FREQ3 0,808 0,653 

Diversidade das tarefas DIVERS1 

0,675 0,822 

0,846 0,716 0,607 

DIVERS3 0,774 0,599 

DIVERS5 0,711 0,506 

Fonte: Autora (2021). 
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 A confiabilidade de cada uma das dimensões foi verificada por meio do coeficiente de 

Alfa de Cronbach e confiabilidade composta, atingindo os padrões estipulados como ideais. Os 

construtos “Controle comportamental percebido”, “Frequência das tarefas” e “Diversidade das 

tarefas” tiveram o coeficiente α abaixo de 0,70, todavia, valores entre 0,60 a 0,70 são aceitáveis 

em pesquisas exploratórias (HAIR et al., 2017). 

 A validade convergente do modelo de mensuração também foi atestada com a AVE 

superior à 0,50 em todos os construtos. Dentre os trinta indicadores, somente quatro 

apresentaram cargas fatoriais abaixo de 0,70 (NS5 = 0,652, NS7 = 0,677, CCP2 = 0,674 e 

FREQ1 = 0,618). Optou-se por mantê-los devido a contribuição do conteúdo dos itens, além da 

recomendação de Hair et al. (2017) de que a remoção de indicadores com cargas externas entre 

0,40 e 0,70 só deve ser considerada se essa exclusão levar ao aumento da confiabilidade 

composta e AVE. Como estes dois critérios já foram atendidos, não foi necessária a eliminação 

de indicadores com base em suas cargas fatorais. 

 O passo seguinte na análise do modelo de mensuração diz respeito à sua validade 

discriminante. A primeira verificação diz respeito às cargas cruzadas, cujo critério considera 

que os valores das cargas dos indicadores devem ser mais altos nos seus próprios construtos do 

que em outros (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Conforme tabela 11, tal critério foi satisfeito, 

visto que as cargas calculadas foram maiores em seus respectivos construtos. 

Tabela 11 – Valores cargas cruzadas para validade discriminante. 

 ATIT NS CCP ICC 
CCCEX

PLOT 

CCCEX

PLOR 
FREQ DIVERS 

ATITUDE1 0,727 0,253 0,198 0,419 0,213 0,195 0,087 0,269 

ATITUDE2 0,740 0,484 0,426 0,562 0,456 0,472 0,252 0,330 

ATITUDE3 0,771 0,445 0,327 0,573 0,373 0,380 0,234 0,353 

ATITUDE4 0,700 0,286 0,223 0,417 0,217 0,176 0,134 0,221 

NS1 0,394 0,740 0,406 0,297 0,587 0,591 0,200 0,213 

NS2 0,354 0,798 0,369 0,386 0,419 0,432 0,218 0,158 

NS3 0,480 0,750 0,436 0,461 0,634 0,630 0,205 0,243 

NS5 0,218 0,652 0,278 0,266 0,355 0,349 0,158 0,162 

NS6 0,393 0,743 0,353 0,413 0,590 0,563 0,223 0,287 

NS7 0,363 0,677 0,323 0,310 0,360 0,360 0,201 0,210 

CCP1 0,247 0,395 0,716 0,255 0,339 0,317 0,178 0,062 

CCP2 0,243 0,421 0,674 0,125 0,513 0,427 0,213 0,149 

CCP3 0,401 0,344 0,822 0,288 0,386 0,354 0,292 0,281 

ICC1 0,461 0,562 0,297 0,774 0,431 0,452 0,161 0,235 

ICC2 0,631 0,406 0,316 0,781 0,295 0,272 0,142 0,265 

ICC3 0,498 0,282 0,158 0,760 0,157 0,156 0,199 0,317 

ICC4 0,471 0,200 0,175 0,705 0,142 0,221 0,117 0,308 

CCCEXPLOT1 0,415 0,604 0,427 0,364 0,886 0,821 0,272 0,309 

CCCEXPLOT2 0,336 0,568 0,524 0,213 0,855 0,726 0,262 0,182 

CCCEXPLOT3 0,336 0,569 0,464 0,235 0,868 0,733 0,272 0,156 

CCCEXPLOT4 0,438 0,636 0,410 0,392 0,857 0,786 0,212 0,287 

CCCEXPLOR1 0,415 0,620 0,446 0,362 0,822 0,924 0,230 0,284 
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 ATIT NS CCP ICC 
CCCEX

PLOT 

CCCEX

PLOR 
FREQ DIVERS 

CCCEXPLOR2 0,415 0,659 0,398 0,360 0,806 0,917 0,253 0,290 

CCCEXPLOR3 0,358 0,579 0,435 0,310 0,795 0,881 0,310 0,215 

FREQ1 0,086 0,202 0,178 0,161 0,145 0,148 0,618 0,003 

FREQ2 0,277 0,234 0,226 0,202 0,232 0,237 0,854 0,256 

FREQ3 0,191 0,206 0,301 0,110 0,279 0,263 0,808 0,089 

DIVERS1 0,383 0,260 0,267 0,315 0,259 0,272 0,119 0,846 

DIVERS3 0,287 0,194 0,150 0,243 0,215 0,212 -0,005 0,774 

DIVERS5 0,271 0,232 0,100 0,288 0,173 0,192 0,271 0,711 

Nota: Atitude (ATIT). Normas subjetivas (NS). Controle comportamental percebido (CCP). Intenção de 

compartilhar conhecimento (ICC). Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 

(CCCEXPLOT). Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório (CCCEXPLOR). 

Frequência das tarefas (FREQ). Diversidade das tarefas (DIVERS). 

Fonte: Autora (2021). 

 O segundo procedimento para atestar a validade discriminante do modelo de 

mensuração foi conforme o critério de Fornell-Larcker. Hair et al. (2017) informa que a lógica 

desse método é baseada na ideia de que um construto compartilha maior variância com seus 

indicadores do que com os outros construtos. Assim, compara-se as raízes quadradas dos 

valores das variâncias médias extraídas (AVE) de cada construto com as correlações (de 

Pearson) entre os construtos (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). Os resultados estão ilustrados 

na tabela 12. 

Tabela 12 – Critério de Fornell e Larcker para validade discriminante. 

 ATIT NS CCP ICC 
CCCEX

PLOT 

CCCEX

PLOR 
FREQ DIVERS 

ATIT 0,735        

NS 0,517 0,728       

CCP 0,415 0,501 0,740      

ICC 0,683 0,503 0,325 0,756     

CCCEXPLOT 0,447 0,689 0,520 0,360 0,867    

CCCEXPLOR 0,439 0,684 0,469 0,381 0,890 0,907   

FREQ 0,253 0,278 0,310 0,204 0,292 0,288 0,767  

DIVERS 0,407 0,296 0,229 0,365 0,280 0,293 0,167 0,779 

Nota: Atitude (ATIT). Normas subjetivas (NS). Controle comportamental percebido (CCP). Intenção de 

compartilhar conhecimento (ICC). Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 

(CCCEXPLOT). Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório (CCCEXPLOR). 

Frequência das tarefas (FREQ). Diversidade das tarefas (DIVERS). 

Fonte: Autora (2021). 

 Como é possível observar, todos construtos atendem ao critério do método de Fornell e 

Larcker, com exceção do “Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo” 

(CCCEXPLOT), cuja correlação (0,890) com o construto “Comportamento de 

compartilhamento de conhecimento exploratório” (CCCEXPLOR) é maior do que a raiz 

quadrada de sua AVE (0,867). Além da pouca diferença entre os valores (0,027), tal efeito pode 

ser justificado pois os dois construtos tratam do mesmo fenômeno – comportamento de 

compartilhamento de conhecimento, somente sob aspectos diferentes, mas não excludentes. 
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Para He e Wong (2004), atividades de explotação e exploração podem disputar os mesmos 

recursos nas empresas, no entanto, há um efeito sinérgico entre os dois que demanda que estes 

comportamentos sejam balanceados nas organizações. 

 Por fim, a última análise da validade discriminante do modelo de mensuração ocorreu 

pela análise dos resultados do Heterotrait-monotrait ratio of correlations (HTMT). 

Desenvolvido por Jörg Henseler, Christian M. Ringle e Marko Sarstedt, o HTMT apura a média 

das correlações dos indicadores entre as variáveis latentes (construtos), sendo recomendável 

que os valores apresentem índices menores de 0,90 (HAIR et al., 2017). Essa condição foi 

satisfeita para todas as correlações (vide tabela 13), exceto entre os construtos “Comportamento 

de compartilhamento de conhecimento exploratório” (CCCEXPLOR) e “Comportamento de 

compartilhamento de conhecimento explotativo” (CCCEXPLOT) e “Atitude” e “Intenção de 

compartilhar conhecimento”. 

 

Tabela 13 – HTMT para validade discriminante. 

 ATIT NS CCP ICC 
CCCEX

PLOT 

CCCEX

PLOR 
FREQ DIVERS 

ATIT         

NS 0,629        

CCP 0,575 0,721       

ICC 0,902 0,587 0,419      

CCCEXPLOT 0,524 0,780 0,758 0,397     

CCCEXPLOR 0,514 0,777 0,664 0,441 0,991    

FREQ 0,336 0,382 0,480 0,296 0,380 0,377   

DIVERS 0,563 0,387 0,379 0,517 0,344 0,369 0,306  

Nota: Atitude (ATIT). Normas subjetivas (NS). Controle comportamental percebido (CCP). Intenção de 

compartilhar conhecimento (ICC). Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 

(CCCEXPLOT). Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório (CCCEXPLOR). 

Frequência das tarefas (FREQ). Diversidade das tarefas (DIVERS). 

Fonte: Autora (2021). 

 Conforme discutido anteriormente, considerando que a similaridade dos conceitos que 

os construtos “Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório” e 

“Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo” partilham, é 

compreensível que os indicadores não sejam suficientemente atendidos em seus valores 

limiares durante a validade discriminante, já que esta busca justamente identificar o grau em 

que dois conceitos similares são distintos (HAIR et al., 2009). Ademais, “Atitude” e “Intenção 

de compartilhar conhecimento” apresentaram um valor 0,002 superior ao estipulado como 

adequado após o teste HTMT.  
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 Diante do exposto e tendo em conta o uso de três diferentes técnicas para aferir a 

validade discriminante, os poucos critérios não atendidos em sua totalidade não comprometem 

nem sugerem a falta de validade discriminante do modelo. Em termo gerais, o modelo de 

mensuração é válido, possui consistência, confiabilidade entre os construtos e seus indicadores 

e é apto para prosseguimento das análises conforme os pressupostos da modelagem de equações 

estruturais. 

5.4 MME – Análise do Modelo Estrutural  

 Tendo em vista que o modelo estrutural faz referência às relações entre os construtos, a 

análise iniciou-se pelo exame de colinearidade entre as variáveis latentes, que foi averiguada 

pelos fatores de inflação da variância (variance inflation factor – VIF). Hair et al. (2017) 

indicam que valores do VIF superiores a 5 sugerem níveis críticos de colinearidade. Conforme 

tabela 14, é possível verificar que os construtos do modelo estrutural apresentam níveis 

adequados de colinearidade. 

Tabela 14 – Colinearidade entre os construtos (VIF). 

COLINEARIDADE ENTRE CONSTRUTOS EXÓGENOS E ENDÓGENOS 
VIF 

(<5) 

Atitude  Intenção de compartilhar Conhecimento 1.428 

Normas subjetivas  Intenção de compartilhar conhecimento 1.579 

Controle comportamental percebido  Intenção de compartilhar conhecimento 1.397 

Intenção de compartilhar conhecimento  Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento explotativo 

1.044 

Intenção de compartilhar conhecimento  Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento exploratório 

1.244 

Frequência das tarefas  Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento explotativo 

1.053 

Diversidade das tarefas  Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento exploratório 

1.193 

Fonte: Autora (2021). 

A seguir, foram calculados os coeficientes de caminho entre os construtos, que se 

referem às relações delineadas nas hipóteses de pesquisa. Os coeficientes de caminho podem 

variar entre -1 e +1, sendo que valores mais próximos de 1 sugerem relações mais fortes 

estatisticamente. 

A significância (Teste T ≥ 1.96 e valor de p ≤ 0,05) desses coeficientes foi obtida pelo 

método bootstrapping (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014), uma técnica que reamostragem que 

permite utilizar observações retiradas e substituídas aleatoriamente da própria amostra. Neste 
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procedimento, foram consideradas 5.000 observações, quantidade máxima disponibilizada pelo 

software SmartPLS. 

O coeficiente do caminho indica até que ponto os construtos exógenos e endógenos 

estão associados, desde que o referido coeficiente seja estatisticamente significativo (HAIR et 

al., 2017). Logo, a tabela 15 resume os números referentes aos coeficientes de caminho (β), 

teste T e valor de p de cada relação demonstrada no modelo estrutural, a fim de testar as 

hipóteses conforme as técnicas metodológicas descritas. 

Tabela 15 – Coeficientes de caminho, significância e hipóteses. 

Hipótese Relação 
Coeficiente 

de caminho 

T-

valor 
P-valor Avaliação 

H1 Atitude  Intenção de compartilhar 

conhecimento 

0,576 10.531 <0,001 Aceita 

H2 Normas subjetivas  Intenção de 

compartilhar conhecimento 

0,225 4.086 <0,001 Aceita 

H3 Controle comportamental percebido  

Intenção de compartilhar conhecimento 

-0,023 0,577 0,564 Rejeitada 

H4 Intenção de compartilhar conhecimento  

Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento explotativo 

0,322 7.548 <0,001 Aceita 

H5 Intenção de compartilhar conhecimento  

Comportamento de compartilhamento de 

conhecimento exploratório 

0,316 6.644 <0,001 Aceita 

H6a Intenção de compartilhar conhecimento  

Frequência das tarefas  Comportamento de 

compartilhamento de conhecimento 

explotativo 

0,015 0,385 0,701 Rejeitada 

H6b Intenção de compartilhar conhecimento  

Diversidade das tarefas  Comportamento de 

compartilhamento de conhecimento 

exploratório 

-0,018 0,645 0,519 Rejeitada 

Nota: Nas hipóteses H6a e H6b, o coeficiente de caminho refere-se às variáveis de interação (moderadoras) entre 

Intenção de Compartilhar e os tipos de Comportamento de Compartilhamento de Conhecimento. 

Fonte: Autora (2021). 

Como demonstrado, a hipótese H1 foi confirmada. Esta hipótese afirma que a atitude 

em relação ao compartilhamento de conhecimento é positivamente relacionada à intenção de 

compartilhar conhecimento. O efeito da relação foi positivo e a relação significativa (β = 0,576; 

p = 0,000). Assim, as atitudes favoráveis dos servidores públicos em relação compartilhamento 
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de conhecimento aumentam sua intenção de desempenhar esse comportamento no futuro. Esse 

resultado é condizente com pesquisas anteriores (FAUZI et al., 2019b; NGUYEN; DINH; 

NHAM, 2019; TAN; RAMAYAH, 2014). 

A hipótese H2 também foi confirmada. Esta hipótese trata que as normas subjetivas são 

positivamente relacionadas à intenção de compartilhar conhecimento. O efeito da relação foi 

positivo e a relação significativa (β = 0,225; p = 0,000). Desta forma, é possível afirmar que a 

pressão social de líderes e colegas de trabalho influencia na intenção de servidores públicos de 

compartilhar conhecimento em contexto organizacional. Esse achado é similar com os 

resultados de outros trabalhos, como as pesquisa de  Chatzoglou e Vraimaki (2009) e Ryu, Hee 

e Han (2003). 

A hipótese H3 não foi confirmada. Nesta hipótese, o controle comportamental percebido 

é tido como positivamente relacionado à intenção de compartilhar conhecimento. Entretanto, o 

coeficiente de caminho β = -0,023 indicou uma relação negativa, fraca e não significante (p = 

0,564) entre os construtos.  

A literatura tem apontado resultados diversos ao se observar o controle comportamental 

percebido. Enquanto algumas pesquisas relatam que este é significantemente associado à 

intenção de compartilhar conhecimento (FAUZI et al., 2019a; NGUYEN; DINH; NHAM, 

2019),  Chatzoglou e Vraimaki (2009) relataram, em seu estudo com funcionários de bancos 

públicos e privados na Grécia, que tal relação não foi identificada. Entre os servidores públicos 

participantes da presente pesquisa, essa percepção de facilidade ou dificuldade em relação ao 

compartilhamento de conhecimento também não se apresenta como um fator significante para 

determinar sua intenção de desempenhar tal comportamento posteriormente. 

Infere-se, então, que a intenção de compartilhar conhecimento dos servidores públicos 

brasileiros é influenciada principalmente pelas suas atitudes em relação ao compartilhamento 

de conhecimento, seguido por normas subjetivas, mas não pelo controle comportamental 

percebido. Tais achados não contradizem a Teoria do Comportamento Planejado, pois em 

diferentes situações e contextos, espera-se que a importância relativa dos três preditores da 

intenção de desempenhar um comportamento seja diferente (AJZEN, 1991). 

As hipóteses H4 e H5 foram confirmadas. Estas hipóteses afirmam que a intenção 

precede o comportamento de compartilhamento explotativo (H4) e exploratório (H5). Os 

efeitos das relações foram positivos e significativos (H4 β = 0,322; p = 0,000, H5 β = 0,316; p 
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= 0,000). Desta forma, comprova-se que a intenção de compartilhar conhecimento é um sólido 

determinante para que o comportamento de compartilhar conhecimento de fato ocorra, seja ele 

explotativo ou exploratório. Essa relação positiva entre intenção e comportamento é apontada 

na literatura em diversas outras investigações sobre compartilhamento de conhecimento 

(CASTAÑEDA; DURÁN, 2018; CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016; FAUZI et al., 2019a; 

NGUYEN; DINH; NHAM, 2019). 

Por fim, as hipóteses H6a e H6b não foram confirmadas. Elas abordam o efeito 

moderador das características das tarefas (frequência e diversidade) na relação entre intenção 

de compartilhar conhecimento e os tipos de compartilhamento de conhecimento. Na H6a, o 

efeito da relação foi positivo, porém não significativo (β = 0,015; p = 0,701), enquanto a H6b 

teve relação negativa e não significativa (β = -0,018; p = 0,519).  

Sobre essa questão, é importante refletir que a cultura na administração pública é 

fortemente orientada por regras (CASTAÑEDA; RÍOS; DURÁN, 2016). Em geral, o escopo 

de trabalho dos servidores públicos é bem definido em termos de regulamentação, no sentido 

em que manuais, planos de trabalho e outras ferramentas que determinam a forma como um 

serviço público é executado são derivados da própria legislação. Assim, é possível que os 

atributos das tarefas não alterem o tipo de comportamento de compartilhamento de 

conhecimento em si, uma vez que a classificação dos comportamentos explotativo ou 

exploratório esteja mais ligada às finalidades estratégicas e/ou operacionais demandadas pelo 

cargo ou local de trabalho dos indivíduos do que às características das tarefas executadas.  

Apesar de não se tratar dos exatos mesmos construtos, os resultados encontrados na 

literatura são ambíguos.  No estudo de De Vries et al. (2014), os autores não identificaram 

relações entre a “complexidade do serviço” e os tipos explotativo e exploratório de 

compartilhamento de conhecimento, entretanto, o “nível de especificação” relacionou-se aos 

dois tipos de compartilhamento de conhecimento. No trabalho de Chión, Charles e Morales 

(2019), a “estrutura organizacional”, mensurada pelo nível de centralização e formalização, 

associou-se negativamente ao compartilhamento de conhecimento, indicando que um baixo 

grau de formalismo pode beneficiar o compartilhamento de conhecimento. 

Em seguida, foram calculados os coeficientes de determinação (R²) dos construtos 

endógenos do modelo estrutural. O valor do coeficiente de determinação (R²) varia de 0 a 1, 

assim, quanto maior o R², mais explicativo e melhor ajustado à amostra é o modelo. As métricas 

para se avaliar o poder explicativo de R² variam de acordo com o campo de estudo e da 
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complexidade do modelo. Hair et al. (2017) citam como exemplo que valores de R² de 0,20 

podem ser considerados altos em disciplinas ligadas ao comportamento de consumidores, 

enquanto em áreas que visam explicar a satisfação ou lealdade de clientes espera-se valores 

mais altos, como R²  ≥ 0,75. Os critérios para se definir os valores de efeito envolvem avaliar o 

conteúdo substantivo de qualquer investigação (COHEN, 1988). 

Uma vez que o modelo que baliza este estudo implica na previsão de um comportamento 

humano (compartilhamento de conhecimento), que é consideravelmente mais complexo e 

difícil de prever do que qualidades organizacionais, há de se ponderar por valores de R² 

parcimoniosos. Desta forma, optou-se pela interpretação de Cohen (1988) para estudos nas 

áreas de ciências sociais e comportamentais, que sugere classificar R² = 2% (0,02) como efeito 

pequeno, R² = 13%  (0,13) como efeito médio e R² = 26% (0,26) como efeito grande. Os 

resultados dos coeficientes de determinação (R²) do modelo estrutural estão anunciados na 

tabela 16. 

Tabela 16 – Coeficientes de determinação (R²). 

Fonte: Autora (2021). 

 Com base nesses resultados, é possível avaliar que aproximadamente 50% da variância 

do construto “Intenção de compartilhar conhecimento” é explicada pelos preditores “Atitude”, 

“Normas subjetivas” e “Controle comportamental percebido”, o que indica um efeito 

explicativo alto. Ambos os construtos “Comportamento de compartilhamento de conhecimento 

explotativo” e “Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório” têm o 

mesmo construto como variável antecessora/independente e partilham de coeficientes de 

determinação similares (R² ≥ 0,17) e considerados médios, o que significa que o modelo explica 

cerca de 17% da variância dessas variáveis a partir do construto “Intenção de compartilhar 

conhecimento”. 

 Relacionado ao coeficiente de determinação (R²), outro índice necessário à análise do 

modelo estrutural é o f², denominado tamanho do efeito ou Indicador de Cohen, que indica o 

quão substanciais e intensos são os efeitos dos construtos exógenos nos endógenos. Neste caso,  

valores 0,02, 0,15 e 0,35 são considerados efeitos fraco, moderado ou forte, respectivamente 

(COHEN, 1988; HAIR et al., 2017). Ao observar a tabela 17, constata-se que a relação entre 

 Construtos endógenos R² R² ajustado Efeito 

Intenção de compartilhar conhecimento 0,502 0,499 Alto 

Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 0,188 0,183 Médio 

Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório 0,179 0,174 Médio 
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“Atitude” e “Intenção de compartilhar conhecimento” é a que apresenta forte efeito (H1: f² = 

0,474). Com efeitos moderados, as relações apresentadas nas hipóteses H2 (NS -> ICC) com f² 

= 0,058, H4 (ICC -> CCCEXPLOT) com f² = 0,115 e H5 (ICC -> CCCEXPLOR) com f² = 

0,092. As demais hipóteses H3, H6a e H6b apresentam efeitos fracos (f² > 0,02). 

Tabela 17 – Tamanho do efeito (f²). 

 ATIT NS CCP ICC 
CCCEX

PLOT 

CCCEX

PLOR 

M1 

FREQ 

M2 

DIVERS 

ATIT    0,474     

NS    0,058     

CCP    0,001     

ICC     0,115 0,092   

CCCEXPLOT         

CCCEXPLOR         

 M1 FREQ     0,000    

M2 DIVERS      0,001   

Nota: Atitude (ATIT). Normas subjetivas (NS). Controle comportamental percebido (CCP). Intenção de 

compartilhar conhecimento (ICC). Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 

(CCCEXPLOT). Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório (CCCEXPLOR). Efeito 

moderador de Frequência das tarefas (M1 FREQ). Efeito moderador de Diversidade das tarefas (M2 DIVERS). 

Fonte: Autora (2021). 

 O último índice diz respeito à relevância preditiva (Q²) do modelo estrutural e foi 

calculado a partir do procedimento Blindfolding. Quando maior que zero, o valor Q² dos 

construtos endógenos representa a acurácia preditiva do modelo de caminho até o referido 

construto (HAIR et al., 2017). Assim, é possível verificar na tabela 18 que todos os modelos de 

caminho estabelecidos aos construtos endógenos “Intenção de compartilhar conhecimento”, 

“Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo” e “Comportamento de 

compartilhamento de conhecimento exploratório” têm relevância preditiva. 

Tabela 18 – Relevância preditiva (Q²) 

Fonte: Autora (2021). 

A figura 5 sintetiza os achados descritos nesta seção, incluindo nível de significância (p 

≥ 0,05) dos indicadores, construtos, coeficientes de caminho e de determinação (R² ajustado).  

 

 

 

 Construtos endógenos Q² 

Intenção de compartilhar conhecimento 0,273 

Comportamento de compartilhamento de conhecimento explotativo 0,131 

Comportamento de compartilhamento de conhecimento exploratório 0,137 
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Figura 5 – Resultado do modelo estrutural. 

 

Nota: Efeito moderador de Frequência das tarefas (m1). Efeito moderador de Diversidade das tarefas (m2). 

Fonte: Autora (2021). 

Conforme demonstrado, todos os procedimentos e índices atenderam às diretrizes 

recomendadas e os resultados do modelo estrutural podem ser considerados robustos e 

comparáveis aos estudos de compartilhamento de conhecimento em contexto de trabalho. 

 

6 CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo identificar as relações entre ambidestria organizacional 

e características das tarefas no processo de compartilhamento de conhecimento. Com o intuito 

de responder à indagação central pesquisa, foi construído um modelo de pesquisa integrando 

construtos sobre atitudes, normas subjetivas, controle comportamental percebido, intenção de 

compartilhar conhecimento, comportamento de compartilhamento de conhecimento 

explotativo, exploratório e características das tarefas.  

A amostra foi composta por 565 servidores públicos do Brasil, cujos dados foram 

coletados via questionário on-line entre os meses de setembro e novembro/2021. Os softwares 
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Microsoft Excel, Statistical Software for Social Sciences – SPSS e SmartPLS 3 foram 

empregados para tratamento e análise dos dados. O modelo inicialmente proposto foi refinado 

por meio da técnica de Análise Fatorial Exploratória (AFE) com extração dos fatores por 

componentes principais e rotação oblíqua Oblimin. 

Após AFE e análise das estatísticas descritivas, o modelo de mensuração foi verificado 

quanto à sua consistência interna, validade convergente e validade discriminante, por 

intermédio dos cálculos do coeficiente alfa de Cronbach, confiabilidade composta e dos 

indicadores, variância média extraída – AVE, cargas cruzadas, critério de Fornell-Larcker e 

HTMT. Por fim, a análise do modelo estrutural sob os pressupostos da modelagem de equações 

estruturais com mínimos quadrados parciais levou à comprovação de quatro hipóteses (H1, H2, 

H4 e H5) e rejeição das hipóteses H3, H6a e H6b. 

Além do equilíbrio entre os gêneros, os dados revelam que a maioria dos servidores 

públicos participantes da pesquisa possuem mais de 34 anos de idade (80%), com alto nível de 

educação formal e atuam há mais de 9 anos em seus respectivos locais de trabalho.  

Atendendo ao primeiro objetivo específico da pesquisa, foi identificado que as atitudes 

e normas subjetivas são os principais aspectos relacionados à intenção de compartilhar 

conhecimento, segundo a percepção de servidores públicos no Brasil. Neste caso, quando os 

indivíduos têm avaliações positivas em relação ao compartilhamento de conhecimento, 

classificando-o como algo correto, valioso e agradável, maiores as chances de executar tal 

comportamento no futuro (H1). O mesmo acontece quando os servidores públicos reconhecem 

que seus líderes, colegas de trabalho e a própria instituição onde trabalham têm expectativa de 

que ocorra o compartilhamento de conhecimento (H2), demonstrando as normas subjetivas 

como importante fator social entre servidores públicos.  

O controle comportamental percebido, entretanto, não apresentou significância 

estatística na sua relação com a intenção de compartilhar de conhecimento (H3). Para os 

participantes da pesquisa, mesmo que se engajar no comportamento de compartilhamento de 

conhecimento seja difícil, demande tempo ou esforço futuros, estes fatores não impactam na 

intenção de fazê-lo. Ao passo que as atitudes e normas subjetivas afetam a intenção dos 

servidores públicos de compartilhar conhecimento, sugere-se que os esforços organizacionais 

devem encorajar práticas e a criação de ambiente favorável que podem valorizar esses fatores. 

Em resposta ao segundo objetivo específico proposto, as relações positivas entre a 

intenção de compartilhar conhecimento e as dimensões ambidestras do comportamento de 
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compartilhamento de conhecimento foram identificadas (H4 e H5). A intenção de compartilhar 

conhecimento, ou seja, desejar e planejar ações concretas sobre formas de compartilhar 

conhecimento, reflete-se no comportamento propriamente dito, independente se tal 

comportamento tem finalidade explotativa de aprimorar conhecimentos para atender metas de 

curto prazo, seja ele exploratório, no qual buscam-se novas estratégias e maneiras de trabalhar. 

 No que se refere ao terceiro e último objetivo específico, a investigação concluiu não 

haver efeito moderador das características das tarefas nas relações entre intenção e os tipos de 

comportamento de compartilhamento de conhecimento (H6a e H6b). Com base na perspectiva 

dos servidores públicos participantes, atributos como frequência e diversidade das tarefas 

exercidas no dia a dia não intensificam tampouco diminuem os tipos de comportamento de 

compartilhamento de conhecimento explotativo ou exploratório. Ainda que diante de um certo 

grau de previsibilidade e padronização das atividades desenvolvidas, derivado da própria 

natureza do serviço público, é dificultoso considerar que servidores públicos executem tarefas 

cujas características possam ser restritas à sua frequência e diversidade. Além disso, pesquisas 

anteriores também fornecem suporte de que a abordagem sobre o nível de estrutura, enquanto 

fator que se associa à ambidestria organizacional, está inserida em contextos e cenários mais 

amplos que oportunizam determinado tipo de comportamento de compartilhamento, e não ao 

tipo de tarefa, em específico. 

Entretanto, ainda que algumas relações hipotetizadas não tenham sido confirmadas, o 

ineditismo desta investigação a respeito das interações entre características das tarefas e os tipos 

ambidestros de comportamento de compartilhamento de conhecimento, bem como a abordagem 

do “comportamento de compartilhamento de conhecimento” em dois construtos distintos, 

forneceram relevantes contribuições teóricas, empíricas e metodológicas à área de estudo. Os 

resultados enriquecem a discussão teórico-empírica para determinar e explicar comportamento 

de compartilhamento de conhecimento entre os servidores públicos brasileiros. 

Os benefícios do compartilhamento de conhecimento só podem ser concretizados se 

estes contribuírem com os objetivos da organização, seja ela pública ou privada. Compreender 

quais fatores mais influenciam o comportamento dos indivíduos em relação ao 

compartilhamento do conhecimento é essencial, a fim de implementar iniciativas que 

promovam o compartilhamento de maneira útil, eficaz e duradoura no contexto de trabalho. 
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Desta forma, o presente trabalho logrou êxito ao alcançar os objetivos traçados, 

respondendo ao questionamento da pesquisa, além de proporcionar o aprofundamento da 

temática por meio de um estudo teórico-empírico.  

A respeito das limitações deste estudo, é importante salientar que os resultados não são 

generalizáveis para outros contextos e a amostra pode não ser representativa dos servidores 

públicos brasileiros em sua totalidade, especialmente ao considerar que a taxa de resposta entre 

algumas regiões do país foi demasiadamente desigual (por exemplo, a região Sul representou 

43,2% da amostra, enquanto o Sudeste somente 5,3%). Enseja-se, ainda, que pesquisas futuras 

devem incrementar e validar novos itens para as escalas referentes às características das tarefas, 

bem como algumas relações entre os principais construtos utilizados neste estudo podem ser 

exploradas, como por exemplo, a influência do controle comportamental percebido diretamente 

no comportamento de compartilhamento de conhecimento, conforme sugerido na Teoria do 

Comportamento Planejado. Também sugere-se a inserção dos itens de gênero, nível de 

escolaridade e tempo de trabalho enquanto variáveis de controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

REFERÊNCIAS 

ADLER, P. S.; COLE, R. E. Designed for Learning: a Tale of Two Auto Plants. Sloan 

Management Review, v. 34, n. October, p. 85–94, 1993.  

AJZEN, I. The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human 

Processes, v. 50, p. 179–211, 1991.  

AJZEN, I.; MADDEN, T. J. Prediction of Goal-Directed Behavior : Attitudes , Intentions , and 

Perceived Behavioral Control. Journal of Experimental Social Psychology, v. 22, p. 453–

474, 1986.  

AKHAVAN, P. et al. Knowledge-sharing determinants, behaviors, and innovative work 

behaviors: an integrated theoretical view and empirical examination. Asllib Journal of 

Informations Management, v. 67, n. 5, p. 562–591, 2015. DOI 10.1108/AJIM-02-2015-0018.  

AL-BUSAIDI, K. A. Inter-Organizational Knowledge Sharing System in the Health Sector: 

physicians’ perspective. International Journal of Knowledge Management, v. 11, n. 3, p. 

37–54, 2015. DOI 10.4018/IJKM.2015070103.  

ALCARÁ, A. R. et al. Fatores que influenciam o compartilhamento da informação e do 

conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 14, n. 1, p. 170–191, 2009. DOI 

10.1590/S1413-99362009000100012.  

ALSHAMSI, O.; AJMAL, M. M.; KHAN, M. Impact of organisational practices on knowledge 

sharing: An empirical study. International Journal of Knowledge and Learning, v. 12, n. 1, 

p. 74–98, 2017. DOI 10.1504/IJKL.2017.088189.  

ALTINAY, L. et al. The Interface between Organizational Learning Capability, Entrepreneurial 

Orientation and SME Growth. Journal of Small Business Management, v. 54, n. 3, p. 871–

891, 2015. DOI 10.1111/jsbm.12219.  

ANGELONI, M. T. Organizações do Conhecimento: Infra-estrutura, pessoas e 

tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

ANTAL, A. B. et al. Organizational learning and knowledge: reflections on the dynamics of 

the field and challenges for the future. In: In: DIERKES, Meinolf et al. Handbook of 

organizational learning and knowledge. Nova York: Oxford University Press, 2001.  

ARGYRIS, C.; SCHON, D. A. Organizational learning: a theory of action perspective. [s.l.] 

Addison-Wesley Publishing Company, 1978.  

BARBOSA, J. G. P.; MONTEIRO, L. S. I.; FREITAS, J. A. DE S. E. Compartilhamento de 

conhecimento: um estudo de caso em uma instituição financeira. Perspectivas em Gestão & 

Conhecimento, v. 2, n. 1, p. 137–154, 2012.  

BJORVATN, T.; WALD, A. The impact of time pressure on knowledge transfer effectiveness 

in teams: trust as a critical but fragile mediator. Journal of Knowledge Management, 2020. 

DOI 10.1108/JKM-05-2020-0379.  

BOCK, G.-W. et al. Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: examining the 

roles of extrinsic motivators, social-psychological forces, and organizaitonal climate. MIS 

Quarterly, v. 29, n. 1, p. 87–111, 2005. DOI 10.2307/25148669.  

BOCK, G. W.; KIM, Y. G. Breaking the myths of rewards: an exploratory study of attitudes 



66 
 

about knowledge sharing. Information Resources Management Journal (IRMJ), v. 15, n. 2, 

p. 14–21, 2002. DOI 10.4018/irmj.2002040102.  

BRAMBILLA, F. R. Modelagem de Equações Estruturais: exemplo comentado da aplicação 

mediante a utilização do software AMOS. INGEPRO - Inovação, Gestão e Produção, v. 03, 

p. 1–12, 2011.  

BRITO, L. M. P. et al. Programa de mentoria: uma estratégia seminal de compartilhamento do 

conhecimento em uma empresa pública de energia. RACE - Revista de Administração, 

Contabilidade e Economia, p. 209–234, 2017. DOI 10.18593/race.v0i0.15121.  

CAMPANARIO, M. DE A.; CHAGAS JUNIOR, M. DE F.; RUIZ, M. S. O modelo de Karl 

Popper sob a ótica das ciências sociais aplicadas. Revista de Ciências da Administração, v. 

14, n. 32, p. 124–140, 2012. DOI 10.5007/2175-8077.2012v14n32p124.  

CASTAÑEDA, D. I.; DURÁN, W. F. Knowledge sharing in organizations: Roles of beliefs, 

training, and perceived organizational support. Knowledge Management and E-Learning, v. 

10, n. 2, p. 148–162, 2018. DOI 10.34105/j.kmel.2018.10.010.  

CASTAÑEDA, D. I.; RÍOS, M. F.; DURÁN, W. F. Determinants of knowledge-sharing 

intention and knowledge-sharing behavior in a public organization. Knowledge Management 

& E-Learning, v. 8, n. 2, p. 372–386, 2016.  

CHATZOGLOU, P. D.; VRAIMAKI, E. Knowledge-sharing behaviour of bank employees in 

Greece. Business Process Management, v. 15, n. 2, p. 245–266, 2009. DOI 

10.1108/14637150910949470.  

CHEN, H. et al. Somatic and cultural knowledge: Drivers of a habitus-driven model of tacit 

knowledge acquisition. Journal of Documentation, v. 75, n. 5, p. 927–953, 2019. DOI 

https://doi.org/10.1108/JD-03-2018-0044.  

CHIÓN, S. J.; CHARLES, V.; MORALES, J. The impact of organisational culture, 

organisational structure and technological infrastructure on process improvement through 

knowledge sharing. Business Process Management Journal, v. 26, n. 6, p. 1443–1472, 2019. 

DOI 10.1108/BPMJ-10-2018-0279.  

COHEN, J. Statistical power analysis for behavioral sciences. 2. ed. New York: Psychology 

Press, 1988.  

CRESWELL, J. W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa. 3. ed. Porto Alegre: 

Penso, 2014.  

CUNNINGHAM, J.; SEAMAN, C.; MCGUIRE, D. Perceptions of Knowledge Sharing Among 

Small Family Firm Leaders: A Structural Equation Model. Family Business Review, v. 30, n. 

2, p. 160–181, 2017. DOI 10.1177/0894486516682667.  

D’ARRIGO, F. P. Relação entre o comprometimento e as atividades de exploration e 

exploitation de conhecimento no processo de sucessão em empresas familiares. Dissertação 

(Mestrado). Universidade de Caxias do Sul, 165 f., 2016. 

DAVENPORT, T.; PRUSAK, L. Working knowledge: how organizations manage what 

they know. Boston: Harvard Business School Press, 1998.  

DE VRIES, J. et al. When do they care to share? How manufacturers make contracted service 

partners share knowledge. Industrial Marketing Management, v. 43, n. 7, p. 1225–1235, 

2014. DOI 10.1016/j.indmarman.2014.06.015.  



67 
 

DEY, T.; MUKHOPADHYAY, S. Linkage between contextual factors, knowledge‐sharing 

mediums, and behaviour : Moderating effect of knowledge-sharing intentions. Knowledge and 

Process Management, v. 25, p. 31–40, 2018. DOI 10.1002/kpm.1558.  

EASTERBY-SMITH, M.; LYLES, M. A. The evolving field of organizacional learning and 

knowledge management. In: Handbook of organizational learning and knowledge 

management. Chichester: Wiley, 2011. p. 1–20.  

FAUZI, M. A. et al. Knowledge sharing: Role of academics towards research productivity in 

higher learning institution. VINE Journal of Information and Knowledge Management 

Systems’, v. 48, n. 1, p. 136–159, 2019a. DOI 10.1108/VJIKMS-09-2018-0074.  

FAUZI, M. A. et al. Evaluating academics’ knowledge sharing intentions in Malaysian public 

universities. Malaysian Journal of Library and Information Science, v. 24, n. 1, p. 123–143, 

2019b. DOI 10.22452/mjlis.vol24no1.7.  

FAUZIA, S. et al. Dominant factors affecting the behavior of innovative employees. Polish 

Journal of Management Studies, v. 16, n. 1, p. 32–40, 2017. DOI 

10.17512/pjms.2017.16.1.03.  

FERNANDES, C. B. Aprendizagem organizacional como um processo para alavancar o 

conhecimento nas organizações. In: ANGELONI, M. T. (Ed.). Organizações do 

conhecimento: infra-estrutura, pessoas e tecnologias. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 81–

93.  

FOUREZ, G. A construção das ciências: Introdução à filosofia e à ética das ciências. São 

Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 1995.  

FREITAS, G. M. D. DE. Evolução dos modelos de compartilhamento de conhecimento 

organizacional: análise da produção científica entre 1997-2019. XXIII SEMEAD. Anais. 

São Paulo: FEA/USP, 2020. 

GIBSON, C. B.; BIRKINSHAW, J. The antecedents, consequences, and mediating role of 

organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, v. 47, n. 2, p. 209–226, 

2004. DOI 10.1007/s10654-017-0256-9.  

HAIR, J. F. et al. Análise Multivariada de Dados. 6. ed. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.  

HAIR, J. F. et al. A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-

SEM). 2. ed. Los Angeles: Sage, 2017.  

HAN, Y. The relationship between ambidextrous knowledge sharing and innovation within 

industrial clusters: evidence from China. Interdisciplinary Journal of Information, 

Knowledge, and Management, v. 14, p. 145–163, 2019. DOI 10.28945/4299.  

HAO, Q.; SHI, Y.; YANG, W. How Leader-Member Exchange Affects Knowledge Sharing 

Behavior: Understanding the Effects of Commitment and Employee Characteristics. Frontiers 

in Psychology, v. 10, n. December, p. 1–13, 2019. DOI 10.3389/fpsyg.2019.02768.  

HASSAN, M. et al. Knowledge Sharing Behavior Of Business Teachers Of Pakistani 

Universities: An Empirical Testing Of Theory Of Planned Behavior. European Scientific 

Journal, v. 12, n. 13, p. 29–40, 2016. DOI 10.19044/esj.2016.v12n13p29.  

HE, Z.; WONG, P. Exploration vs. Exploitation: an empirical test of the ambidexterity 

hypothesis. Organization Science, v. 15, n. 4, p. 481–494, 2004. DOI 10.1287/orsc.1040.0078.  



68 
 

HENTTONEN, K.; KIANTO, A.; RITALA, P. Knowledge sharing and individual work 

performance: an empirical study of a public sector organisation. Journal of Knowledge 

Management, v. 20, n. 4, p. 749–768, 2016. DOI 10.1108/JKM-10-2015-0414.  

HUSSEIN, A. S. et al. Knowledge management orientation, market orientation and SME’s 

performance: A lesson from Indonesia’s creative economy sector. Interdisciplinary Journal 

of Information, Knowledge, and Management, v. 13, p. 183–199, 2018. DOI 10.28945/408.  

IDRIS, K. M.; NITA, A. K.; GODWIN, A. U. Impact of organizational culture on knowledge 

management process in construction. Asian Social Science, v. 11, n. 9, p. 281–288, 2015. DOI 

10.5539/ass.v11n9p281.  

IM, G.; RAI, A. Knowledge Sharing Ambidexterity in Long-Term Interorganizational 

Relationships. Management Science, v. 54, n. 7, p. 1281–1296, 2008. DOI 

10.1287/mnsc.1080.0902.  

ISMAIL, M. B.; YUSOF, Z. M. Knowledge Sharing Models: Do They Really Fit Public 

Organizations? 2008 International Symposium on Information Technology. Anais...IEEE, 

Vol. 2, 2008. DOI 10.1109/ITSIM.2008.4631661. 

JABEEN, F.; DARI, T. AL. A framework for integrating knowledge management benefits in 

the UAE organisations. Knowledge Management Research & Practice, p. 1–15, 2020. DOI 

10.1080/14778238.2020.1780966.  

JALILI, Y. A.; SALEMIPOUR, F. Group organizational citizenship behavior and knowledge 

sharing The moderating role of workgroup. VINE Journal of Information and Knowledge 

Management Systems, v. 50, n. 1, p. 117–135, 2020. DOI 10.1108/VJIKMS-12-2018-0117.  

KIM, W.; PARK, J. Examining structural relationships between work engagement, 

organizational procedural justice, knowledge sharing, and innovative work behavior for 

sustainable organizations. Sustainability (Switzerland), v. 9, n. 2, 2017. DOI 

10.3390/su9020205.  

LAPALOMBARA, J. Power and Politics in Organizations: Public and Private Sector 

Comparisons. In: In: DIERKES, Meinolf et al. Handbook of organizational learning and 

knowledge. Nova York: Oxford University Press, 2001.  

LI, Y.; WU, T.; LIN, C. Authentic leadership and knowledge sharing in state-owned enterprises 

of China: An empirical study. Journal of Interdisciplinary Mathematics, v. 20, n. 3, p. 881–

894, 2017. DOI 10.1080/09720502.2017.1361615.  

LIPSHITZ, R.; POPPER, M. Organizational Learning in a Hospital. The Journal of Applied 

Behavioral Science, v. 36, n. 3, p. 345–361, 2000.  

LIU, M. et al. Modeling knowledge sharing and team performance. Management Decision, v. 

57, n. 7, p. 1472–1495, 2019. DOI 10.1108/MD-01-2017-0052.  

MACÊDO, N. M. M. N.; BARROS, R. A.; CÂNDIDO, G. A. Avaliação do Processo de 

Aprendizado e de Compartilhamento do Conhecimento: um estudo exploratório em uma 

empresa agroindustrial. Informação & Sociedade - Estudos, v. 20, n. 1, p. 111–127, 2010.  

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6a ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2012.  

MARCH, J. G. Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization 

Science, v. 2, n. 1, p. 71–87, 1991.  



69 
 

MARTIN, L. M.; LORD, G.; WARREN-SMITH, I. Unseen and unheard? Women managers 

and organizational learning. Learning Organization, v. 25, n. 1, p. 40–50, 2018. DOI 

10.1108/TLO-06-2017-0057.  

MEIER, M. Knowledge Management in Strategic Alliances: a review of empirical evidence. 

International Journal of Management Reviews, v. 13, p. 1–23, 2011. DOI 10.1111/j.1468-

2370.2010.00287.  

NEVES, E. O.; STEIL, A. V. Medidas da aprendizagem organizacional: revisão de literatura e 

agenda de pesquisa. Organizações & Sociedade, v. 26, n. 91, p. 708–728, 2019. DOI 

10.1590/1984-9260915.  

NGUYEN, T.-M.; DINH, V. T.; NHAM, P. T. Online knowledge sharing in Vietnamese 

telecommunication companies : An integration of social psychology models. Knowledge 

Management & E-Learning, v. 11, n. 4, p. 497–521, 2019. DOI 10.34105/j.kmel.2019.11.026.  

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação do Conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 1997.  

NONAKA, I.; TOYAMA, R.; BYOSIERE, P. A theory of organizational knowledge creation: 

understanding the dynamic process of creating knowledge. In: In: DIERKES, Meinolf et al. 

Handbook of organizational learning and knowledge. Nova York: Oxford University Press, 

2001.  

O’REILLY III, C.; TUSHMAN, M. The Ambidextrous Organization. Harvard Business 

Review, v. 82, n. 4, p. 74–81, 2004.  

ONONYE, U. H.; IGWE, A. The utilisation of Facebook for knowledge sharing in selected 

local government councils in Delta State, Nigeria. Interdisciplinary Journal of Information, 

Knowledge, and Management, v. 12, p. 269–282, 2017. DOI 10.28945/3854.  

ONONYE, U. H.; IGWE, A. Knowledge sharing process and innovation sucess: Evidence from 

public organisations in southern Nigeria. Interdisciplinary Journal of Information, 

Knowledge, and Management, v. 14, p. 183–198, 2019. DOI 10.28945/4358.  

OYENUGA, O. G. et al. Assessment of knowledge sharing factors among academic staff in 

Nigerian universities. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 

v. 12, n. 3, p. 84–102, 2019. DOI 10.7160/eriesj.2019.120303.  

PARK, M. J.; DULAMBAZAR, T.; RHO, J. J. The effect of organizational social factors on 

employee performance and the mediating role of knowledge sharing: focus on e-government 

utilization in Mongolia. Information Development, v. 31, n. 1, p. 53–68, 2015. DOI 

10.1177/0266666913494908.  

PAWLOWSKY, P.; FORSLIN, J.; REINHARDT, R. Practices and tools of organizational 

learning. In: In: DIERKES, Meinolf et al. Handbook of organizational learning and 

knowledge. Nova York: Oxford University Press, 2001. p. 775–793.  

PETERS, L. D.; PRESSEY, A. D.; JOHNSTON, W. J. Contingent factors affecting network 

learning. Journal of Business Research, v. 69, n. 7, p. 2507–2515, 2016. DOI 

10.1016/j.jbusres.2016.02.020.  

PIETRUSZKA-ORTYL, A. The impact of organizacional culture for company’s innovation 

strategy. Marketing and Management of Innovations, v. 6718, n. 3, p. 178–192, 2019. DOI 

10.21272/mmi.2019.3-14.  



70 
 

PONS, N. L. et al. Design of a knowledge management model for improving the development 

of computer projects’ teams. Revista Espanola de Documentacion Cientifica, v. 37, n. 2, p. 

1–28, 2014. DOI 10.3989/redc.2014.2.1036.  

POPPER, K. A lógica da pesquisa científica. 2. ed. ed. São Paulo: Cultrix, 1975.  

PUTRI, R. K. et al. Strategies to Increase Universities’ Scientific Publication in Indonesia. 

Universal Journal of Educational Research, v. 7, p. 1–6, 2019. DOI 

10.13189/ujer.2019.071501.  

RAHADHI, A.; SUZIANTI, A. Knowledge Sharing Strategy for Indonesian Millennial 

Workforce. Proceedings of ACM APCORISE’20, 2020. DOI 10.1145/3400934.3400942.  

RASDI, R. M.; TANGARAJA, G. Knowledge-sharing behaviour in public service 

organisations: determinants and the roles of a ff ective commitment and normative 

commitment. European Journal of Training and Development, 2020. DOI 10.1108/EJTD-

02-2020-0028.  

RAZAK, N. A. et al. Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy. Procedia 

Economics and Finance, v. 37, n. 16, p. 545–553, 2016. DOI /10.1016/S2212-5671(16)30163-

0.  

RINGLE, C. M.; SILVA, D. DA; BIDO, D. DE S. Modelagem de equações estruturais com 

utilização do SmartPLS. REMark - Revista Brasileira de Marketing, v. 13, n. 2, p. 56–73, 

2014. DOI 10.5585/remark.v13i2.2717.  

RYU, S.; HEE, S.; HAN, I. Knowledge sharing behavior of physicians in hospitals. Expert 

Systems with Applications, v. 25, p. 113–122, 2003. DOI 10.1016/S0957-4174(03)00011-3.  

SAMAD, R. S. et al. Understanding the implementation of knowledge management in high-

performance schools in Malaysia. SAGE Open, v. 4, n. 4, p. 1–7, 2014. DOI 

10.1177/2158244014561206.  

SANTOS, R. S. DOS et al. Organizações de aprendizagem: disciplinas para a gestão com 

pessoas no serviço público. Holos, v. 8, p. 205, 2017. DOI 10.15628/holos.2017.5171.  

SANTOS, V. C. B. DOS; DAMIAN, I. P. M.; VALENTIM, M. L. P. A Cultura Organizacional 

como Fator Crítico de Sucesso à implantação da Gestão do Conhecimento em organizações. 

Informação & Sociedade: Estudos, v. 29, n. 1, p. 51–66, 2019. DOI 10.22478/ufpb.1809-

4783.2019v29n1.38590.  

SAUNDERS, M.; LEWIS, P.; THORNHILL, A. Research Methods for Business Students. 

7. ed., Pearson, 2016.  

SENGE, P. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende. 27. ed. Rio de 

Janeiro: Bestseller, 2011.  

SHIH, T. Y.; YANG, C. C. Generating intangible resource and international performance: 

Insights into enterprises organizational behavior and capability at trade shows. Journal of 

Business Economics and Management, v. 20, n. 6, p. 1022–1044, 2019. DOI 

10.3846/jbem.2019.10513.  

SITAR, A. S.; PAHOR, M.; SKERLAVAJ, M. Learning-structure fit part II: empirical 

examination of the relationship between employee learning and formalization, specialization 

and standardization of work. The Learning Organization, v. 25, n. 6, p. 370–382, 2018. DOI 

10.1108/TLO-02-2017-0022.  



71 
 

SORDI, V. F.; NAKAYAMA, M. K.; BINOTTO, E. Compartilhamento de Conhecimento nas 

Organizações: Um modelo analítico sob a ótica da ação cooperativa. Perspectivas em Gestão 

& Conhecimento, v. 8, n. 1, p. 44–66, 2018. DOI 10.21714/2236-417x2018v8n1p44.  

TAN, C. N. L.; RAMAYAH, T. The role of motivators in improving knowledge-sharing among 

academics. Information Research, v. 19, n. 1, 2014.  

TANGARAJA, G. et al. Fostering knowledge sharing behaviour among public sector 

managers: a proposed model for the Malaysian public service. Journal of Knowledge 

Management, v. 19, n. 1, p. 121–140, 2015. DOI 10.1108/JKM-11-2014-0449.  

TANGARAJA, G. et al. Knowledge sharing is knowledge transfer: a misconception in the 

literature. Journal of Knowledge Management, v. 20, n. 4, p. 653–670, 2016. DOI 

10.1108/JKM-11-2015-0427.  

TONET, H. C.; PAZ, M. DAS G. T. DA. Um modelo para o compartilhamento de 

conhecimento no trabalho. Revista de Administração Contemporânea, v. 10, n. 2, p. 75–94, 

2006. DOI 10.1590/s1415-65552006000200005.  

TRIPATHI, D.; PRIYADARSHI, P.; KUMAR, P. Does servant leadership affect work role 

performance via knowledge sharing and psychological empowerment? VINE Journal of 

Information and Knowledge Management Systems, 2020. DOI 10.1108/VJIKMS-10-2019-

0159.  

VAN DIJK, E. E. et al. Disseminated learning from clinician-scientists: A multiple case study 

in physiotherapeutic care. BMC Medical Education, v. 18, n. 1, p. 1–9, 2018. DOI 

10.1186/s12909-018-1374-0.  

WEBER, F. et al. Standardisation in Knowledge Management: towards a common KM 

framework in Europe. Seminário UNICOM towards comoon appoaches & standars in KM, 

2002.  

WU, S. J. et al. How to promote knowledge sharing among EVC Members? - Based on 

interactive perspective of modified TAM model. Eurasia Journal of Mathematics, Science 

and Technology Education, v. 13, n. 9, p. 6313–6323, 2017. DOI 

10.12973/EURASIA.2017.01066a.  

YAMI, M. AL; AJMAL, M. M. Pursuing sustainable development with knowledge 

management in public sector. VINE Journal of Information and Knowledge Management 

Systems, v. 49, n. 5, p. 568–593, 2019. DOI 10.1108/VJIKMS-05-2019-0068.  

YOUSSEF, M.; HAAK-SAHEEM, W.; YOUSSEF, E. M. A structural equation model for 

knowledge sharing behavior in an emerging economy. Journal of Knowledge Management, 

v. 21, n. 4, p. 925–945, 2017. DOI 10.1108/JKM-10-2016-0470.  

ZANOTTO, M. P. et al. O Modelo de Compartilhamento de Conhecimento Aplicado a Áreas 

Propensas à Inovação de Produto e de Processo: um estudo com Engenheiros Formados e em 

Formação. XIX Mostra de Iniciação Científica, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

Programa de Pós-Graduação em Administração. Universidade de Caxias do Sul, p. 1–11, 

2019.  

ZOLLO, M.; WINTER, S. G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities. 

Organization Science, v. 13, n. 3, p. 339–351, 2002. DOI 10.1287/orsc.13.3.339.2780.  

  



72 
 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Senhor (a) respondente, sob a orientação do professor Dr. Fábio Rogério de Morais, eu, 

Glícia Maria Dias de Freitas, estou desenvolvendo a pesquisa intitulada 

“COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO, AMBIDESTRIA ORGANIZACIONAL 

E CARACTERÍSTICAS DA TAREFA: uma análise teórico-empírica”, que tem por objetivo 

analisar empiricamente a relação entre ambidestria organizacional e características das tarefas 

no processo de compartilhamento de conhecimento no trabalho. Os resultados da pesquisa 

constituirão a dissertação a ser defendida no Programa de Pós-Graduação em Administração 

(PPGA) - Mestrado em Administração, da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

Por esse motivo, convido o(a) Senhor(a) a participar da pesquisa que será desenvolvida 

por meio de survey. Sobre a sua participação é necessário apresentar os seguintes 

esclarecimentos: 

✓ É assegurado o seu anonimato no tratamento das respostas, utilizando as informações 

somente para os fins acadêmicos e científicos. Será mantida a privacidade de sua identidade, de 

seu ambiente de trabalho e dos dados coletados. 

✓ Os riscos serão mínimos referindo-se a algum desconforto quanto ao tempo para 

responder o questionário, cujo o tempo estimado para preenchimento é de 20 minutos. Você 

possui inteira liberdade para responder, com sinceridade, às questões contidas no questionário. 

✓ O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) na Resolução nº510/2016 Capítulo IV, dos 

Riscos, Art. 18, art. 19 parágrafo 1º, 2º, e no Art. 20 e 21, garante a plena liberdade do 

participante sobre sua decisão de participação, podendo retirar seu consentimento em qualquer 

fase da pesquisa. É assegurado o direito à desistência de participação na pesquisa, a qualquer 

momento, sem nenhuma repercussão negativa a sua pessoa, bastando para isso comunicar a 

pesquisadora; 

✓ Você não terá nenhum gasto financeiro com a sua participação no estudo e também 

não receberá nenhum pagamento, remuneração ou taxas pelo mesmo; 

✓ Dúvidas sobre a pesquisa podem ser sanadas pela pesquisadora e as dúvidas de caráter 

ético poderão ser esclarecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (dados 

descritos a seguir); 
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✓ Você poderá ter acesso a cópia deste Termo de Consentimento Livre Esclarecido, que 

ficará arquivado em formato digital com a responsável pela pesquisa, Glícia Maria Dias de 

Freitas, mestranda da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus Porto Velho. 

Este Termo lhe garante os seguintes direitos em conformidade com os Critérios da Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, e norma 

operacional 0001/2013, do Conselho Nacional de Saúde – CONSEP (BRASIL, 2016). 

( ) ACEITO participar da pesquisa. 

( ) NÃO ACEITO. 

_____________________________,___________________________ 

Local, data. 

________________________________________________ 

Nome do(a) participante da pesquisa 

________________________________________________ 

E-mail do(a) participante da pesquisa 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, o Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos pode ser consultado.  

Pesquisadora Responsável  

Glícia Maria Dias de Freitas  

Telefone: (69) 9 9906-8192 

E-mail: gli_dias@hotmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIR  

Endereço: Campus José Ribeiro Filho - BR 364, Km 9,5, sentido Acre, Bloco de departamentos, 

sala 216-2C. Bairro: Zona Rural. CEP: 76.801-059. UF: RO; Município: Porto Velho.  

Telefone: (69) 2182-2116.  

E-mail: cep@unir.br 

mailto:cep@unir.br
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APÊNDICE B – Escalas revisadas após AFE 

Construto Indicadores 

Atitude ATITUDE1 Meu conhecimento compartilhado com outros membros da 

organização é algo bom. 

ATITUDE2 Meu compartilhamento de conhecimento com outros membros 

da organização é uma experiência agradável. 

ATITUDE3 Meu conhecimento compartilhado com outros membros da 

organização é valioso para mim. 

ATITUDE4 Compartilhar meu conhecimento com outros membros da 

organização é algo certo a se fazer. 

Normas subjetivas NS1 Na organização onde trabalho, os líderes esperam que os 

colaboradores compartilhem conhecimento entre si. 

NS2 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, desejo 

fazer o que os líderes esperam. 

NS3 Sou motivado (a) para compartilhar meu conhecimento.  

NS5 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, quero 

fazer o que pessoas importantes esperam de mim.  

NS6 Na organização onde trabalho, meus colegas esperam que eu 

compartilhe meu conhecimento com eles. 

NS7 Com relação ao compartilhamento de conhecimento, quero 

fazer o que meus colegas esperam de mim. 

Controle comportamental 

percebido 

CCP1 Eu tenho tempo suficiente para compartilhar conhecimento 

com meus colegas de trabalho. 

CCP2 Tenho as ferramentas necessárias para compartilhar 

conhecimento com meus colegas de trabalho. 

CCP3 Eu tenho a capacidade de compartilhar conhecimento com 

meus colegas de trabalho. 

Intenção de compartilhar 

conhecimento 

ICC1 No futuro, irei compartilhar documentos e relatórios de trabalho 

com membros da minha organização com mais frequência. 

ICC2 Tenho a intenção de compartilhar minha experiência e know-

how de trabalho com outros membros da organização com mais 

frequência no futuro. 

ICC3 Se eu tivesse chance, compartilharia ideias com meus colegas 

para que eles pudessem fazer um trabalho melhor.  

ICC4 Se tivesse oportunidade, compartilharia com meus colegas 

conhecimentos específicos que aprendi em atividades 

acadêmicas.  

Comportamento de 

compartilhamento de 

conhecimento explotativo 

CCCEXPLOT1 Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos usos para o 

conhecimento existente em nossas atividades. 

CCCEXPLOT2 (...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para preservar o conhecimento 

já existente na organização. 

CCCEXPLOT3 (...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para combinar maneiras novas 

e maneiras tradicionais de fazer as coisas.  

CCCEXPLOT4 (...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para melhorar o cumprimento 

das metas de curto prazo. 

Comportamento de 

compartilhamento de 

conhecimento exploratório 

CCCEXPLOR1 Atualmente... 

(...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para criar novos 

conhecimentos.   
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Construto Indicadores 

CCCEXPLOR2 (...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para encontrar novas maneiras 

de realizar nossas atividades. 

CCCEXPLOR3 (...) eu e os membros da organização onde trabalho 

compartilhamos conhecimento para buscar novas estratégias e 

oportunidades para o sucesso a longo prazo da organização. 

Frequência das tarefas FREQ1 Costumo executar tarefas e atividades repetidas no dia-a-dia. 

FREQ2 Em geral, as tarefas que faço no meu trabalho são executadas 

com frequência.  

FREQ3 As tarefas e atividades que desempenho são executadas com 

regularidade.  

Diversidade das tarefas DIVERS1 Em geral, as tarefas que executo possuem características 

diversas. 

DIVERS3 As tarefas que desempenho costumam ser diferentes entre si. 

DIVERS5 No meu trabalho, costumo executar várias tarefas de maneira 

simultânea. 

 

 


