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IX 

 

Resumo 

 

O setor da construção atravessa um momento de instabilidade e recessão e uma solução 

poderá passar por uma melhor adaptação das empresas do setor à era do conhecimento. 

Apesar dos conceitos da gestão de conhecimento estarem a ser bem implementados no setor 

industrial, o setor da construção tem tido dificuldades para adotar as práticas e estratégias da 

gestão de conhecimento. Existe uma necessidade urgente de estabelecimento de processos de 

gestão de conhecimento no setor da construção para que sejam sistematicamente capturadas, 

codificadas e partilhadas lições aprendidas. Desta forma, a presente dissertação pretende 

confirmar as ligações existentes entre fatores inibidores e facilitadores da partilha de 

conhecimento e performance organizacional no seio de organizações do setor da construção 

civil. Estas levaram à construção de um modelo concetual de investigação, validada pela 

análise quantitativa subsequente de um estudo levado a cabo através de um estudo de caso 

confirmatório, aplicado a uma amostra intencional, efetuado a uma empresa do setor da 

construção previamente definida com recurso a um questionário, alvo de um pré-teste, 

composto por variáveis devidamente testadas e validadas na literatura existente, que 

representam facilitadores e inibidores da partilha de conhecimento na sua generalidade tais 

como colaboração, confiança, intenção de partilha de conhecimento, comportamento e atitude 

de partilha de conhecimento, descentralização, aprendizagem e performance organizacional 

da empresa. Estas fases compõem a metodologia desta dissertação que pretende responder à 

questão de partida: os fatores inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento 

influenciam a performance organizacional das empresas de construção civil? A oportunidade 

de apresentar os resultados obtidos da análise efetuada à empresa estudada aos membros da 

Administração e a indicação de possíveis mudanças fáceis de executar no ambiente particular 

da empresa, gerou alguns danos colaterais positivos. Exemplos dessas mudanças foram 

mencionados pelos próprios gestores e codificados por membros administrativos da empresa e 

constam já como alterações fruto da clarificação que este estudo proporcionou, que, além do 

contributo esperado para a área da Gestão, pode, em primeiro lugar, dar a sua contribuição 

para a melhoria da performance da empresa estudada. 

Palavras – chave: Gestão de Conhecimento, Partilha de Conhecimento, Fatores Inibidores, 

Fatores Influenciadores, Performance Organizacional, Setor da Construção.  
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Abstract 

 

The construction sector is experiencing a time of instability and recession and a solution 

could be a better adaptation of the sector companies to the era of knowledge. Although 

knowledge management concepts are being well implemented in the industrial sector, the 

construction sector has had difficulties adopting the practices and strategies of knowledge 

management. There is an urgent need to establish knowledge management processes in the 

construction sector to systematically capture, codify and share lessons learned. In this way, 

the present dissertation intends to confirm the existing links between inhibiting factors and 

facilitators of knowledge sharing and organizational performance within civil construction 

organizations. These led to the construction of a conceptual research model, validated by the 

subsequent quantitative analysis of a study carried out through an confirmatory case study, 

applied to an intentional sample, made to a previously defined construction company using a 

questionnaire, who has pre-tested, composed of variables duly tested and validated in the 

existing literature, which represent facilitators and inhibitors of knowledge sharing in general, 

such as collaboration, trust, intention to share knowledge, behaviour and attitude to share 

knowledge, decentralization and learning. These phases compose the methodology of this 

dissertation that tries to answer the starting question: Do inhibitors and facilitators of the 

knowledge sharing influence the organizational performance of the civil construction 

companies? The opportunity to present the results obtained from the analysis made to the 

members of Management and the indication of possible changes that were easy to execute in 

the company's private environment, generated some positive collateral damage. Examples of 

these changes were mentioned by the managers themselves and codified by administrative 

members of the company and are already presented as changes due to the clarification 

provided by this study which, in addition to the expected contribution to the Management 

area, can firstly contribute to improve the performance of the company studied. 

 

 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Sharing, Inhibitor Factors, Facilitator 

Factors, Organizational Performance, Construction Industry. 
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A gestão do conhecimento é tão antiga quanto a existência humana (Lytras & Pouloudi, 

2003). A implementação da gestão de conhecimento nas organizações, segundo Singh e Kant 

(2008), representa uma das maiores atrações para investigadores e especialistas já que a 

partilha de conhecimento outrora vista como um mero recurso, tornou-se uma necessidade 

nuclear para qualquer organização que queira competir com sucesso. A questão colocada por 

Preece et al. (2000): “será a gestão do conhecimento o último salvador do setor da 

construção?” parece encontrar uma resposta afirmativa quando consideramos que a gestão do 

conhecimento está a tornar-se cada vez mais importante no setor da construção uma vez que é 

adotada como um fator critico que permite às empresas ganharem maior vantagem 

competitiva (Mohd-Zin & Egbu, 2010). É certo que a temática não representa nada de novo, 

como nos referem Preece et al. (2000), uma vez que as pessoas passam o seu conhecimento 

de geração em geração, no entanto, os anos 90 surgiram com uma maior atenção à gestão do 

conhecimento devido à evolução das economias que, cada vez mais industrializadas, 

deixarem de ser tão dependentes de fatores naturais e passaram a ser conduzidas mais 

intelectualmente e desta mudança resultou uma maior atenção dedicada ao conhecimento e à 

forma de como este é utilizado. No entanto, o setor da construção parece ter estagnado e como 

explica Javernick-Will (2012), grande parte das iniciativas de partilha de conhecimento 

verificadas no setor falham antes de atingirem o seu objetivo. O setor da construção carece de 

metodologias de implementação da gestão do conhecimento para que as iniciativas de partilha 

postas em prática assumam um caráter efetivo, eficiente e eficaz tal como constataram, já em 

2001, Kululanga e McCaffer, que afirmam que o conceito de gestão de conhecimento não é 

novo mas o que tem faltado no setor da construção é a existência de metodologia para se 

poder implementar a ideia de partilha de conhecimento que trará vantagem competitiva às 

empresas do setor.  

Neste contexto e numa era onde o conhecimento é poder, Kululanga e McCaffer (2001) e 

Javernick –Will (2012) admitem que a importância do conhecimento é cada vez maior, 

mesmo até superior à relevância dos próprios recursos financeiros, posições de mercado, 

tecnologia e ainda outros recursos tangíveis. No entanto, existem ainda poucos estudos de 

aplicação dos conceitos de gestão do capital intelectual no setor da construção. Mohd Zin e 

Egbu (2010) concordam que apesar dos conceitos da gestão de conhecimento estarem a ser 

bem implementados no setor industrial, o setor da construção tem provavelmente tido 

dificuldades para adotar as práticas e estratégias desta. Leal et al. (2015) assumem que, dado 

o cenário de instabilidade e incerteza dos mercados, muito presente no setor da construção 

civil nos últimos anos, a forma como as empresas conduzem e gerem o seu capital intelectual 
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será crucial. Javernick-Will (2012) encontra facilitadores e inibidores na partilha de 

conhecimento no setor da construção e o objetivo da presente dissertação de mestrado é 

confirmar a influência dos fatores inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento na 

performance organizacional das empresas de construção civil, mais precisamente de uma em 

particular que será alvo de estudo. Como explica Javernick-Will (2012), nos últimos anos têm 

vindo a existir inúmeras iniciativas de gestão de conhecimento devido ao desejo de partilhar o 

conhecimento dentro das organizações, no entanto, na prática, muitas dessas iniciativas 

falham sem atingirem os seus objetivos iniciais e o setor da construção representa 

perfeitamente esta situação, tornando-se muito relevante o estudo das influências facilitadoras 

e inibidoras da partilha do conhecimento neste setor, que atravessa uma enorme crise neste 

momento, para que possa alcançar o sucesso de uma forma mais consistente, segura e 

adaptada ao contexto atual, já que, mesmo nos dias de hoje, a conexão entre gestão de 

conhecimento e gestão de performance continua vaga impossibilitando principalmente as 

pequenas e médias empresas, que representam uma maioria do setor da construção, de 

usufruírem dos benefícios que essa mesma conexão aporta. O conhecimento não é estático e 

estudos existentes têm determinado que o setor da construção pouco tem feito para 

formalmente apresentar e aplicar conceitos de gestão de conhecimento e aprendizagem 

organizacional enquadrados com o setor. Existe uma necessidade urgente de estabelecimento 

de processos de gestão de conhecimento no setor da construção para que sejam 

sistematicamente capturadas, codificadas e partilhadas lições aprendidas, o que revela a 

importância de desenvolvimento de estudos nesta área.  

A existência de poucos estudos sobre as relações existentes entre gestão de conhecimento e 

performance organizacional, conduziram à elaboração da presente dissertação, considerando o 

contributo que esta poderá dar, não só a nível académico, mas também, e através do estudo 

confirmatório levado a cabo, a empresas do setor da construção. Setor este, constituído 

maioritariamente por pequenas e médias empresas onde a área da gestão de conhecimento é 

ainda muito vaga e subvalorizada. O principal objetivo deste estudo é, então, esclarecer a 

intimidade das relações existentes entre a gestão de conhecimento, em especial da sua 

partilha, e a performance organizacional e ainda fornecer sugestões válidas para o 

desenvolvimento de uma cultura de consideração e aplicação dos frutos dessas mesmas 

relações no setor da construção. 

Desta forma, definido o objeto de estudo, e para que seja confirmada a questão de partida: “os 

fatores inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento influenciam a performance 
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organizacional das empresas de construção civil?” será realizado um estudo quantitativo, com 

recurso a variáveis devidamente testadas e validadas na literatura existente, mais precisamente 

em estudos realizados por Lee e Choi (2003), Zhang e Ng (2012) e Wang e Wang (2012). As 

variáveis adotadas representam facilitadores e inibidores da partilha de conhecimento tais 

como colaboração, confiança, intenção, comportamento e atitude de partilha de 

conhecimento, descentralização, aprendizagem e performance organizacional da empresa e 

serão aplicadas a uma amostra intencional através da realização de questionários a uma 

empresa do setor da construção previamente definida e brevemente descrita na presente 

dissertação que será organizada da seguinte forma: realização de uma revisão bibliográfica da 

literatura existente sobre a temática para contextualização no capítulo I. No capítulo II será 

caracterizado o estudo realizado, seguido do capítulo III onde será explicada a metodologia do 

trabalho para fundamentar o estudo confirmatório realizado no capítulo IV da mesma e serão 

ainda retiradas conclusões com inclusão das limitações do estudo e sugestões para 

investigação futura no capítulo V.  
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1.1. Breve definição de Conhecimento 

 

A literatura disponível, referem Kululanga e McCaffer (2001), apresenta uma variedade de 

definições do conceito de conhecimento e cada contribuinte tentou explicar uma pequena 

parte do que parece a imagem de um “elefante” chamado Gestão do Conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Breve definição de Conhecimento.  

 

1.2. Gestão e Partilha de Conhecimento 

 

1.2.1. Gestão de Conhecimento 

 

Desde a introdução da gestão de conhecimento nos finais dos anos 80 que esta área de estudo 

tem crescido e diversificado nas décadas posteriores, no entanto, as iniciativas de gestão de 

conhecimento continuam vagas e ambíguas, mesmo nos dias de hoje, uma vez que existem 

CONHECIMENTO 

Mohd Zin e Egbu (2010) acreditam que é 

importante perceber as diferenças entre dado, 

informação e conhecimento para que se possa 

perceber o que é a gestão do conhecimento. 

Segundo os mesmos autores, o dado é 

geralmente identificado como um conjunto de 

factos discretos sobre determinado evento 

organizados em bases de dados, onde através da 

sua análise e sintetização são transformados em 

informação e consequentemente em 

conhecimento. 

O conhecimento organizacional pode ser 

classificado em tácito e explicito como sugerem 

Nonaka e Takeuchi (1995). Nonaka et al. (2000) 

definem conhecimento explícito como o 

conhecimento que pode ser expresso em 

linguagem formal e sistemática e partilhado em 

forma de dados, fórmulas específicas, 

especificações, manuais e especialistas enquanto 

o conhecimento tácito é mais subjetivo e 

baseado na experiência, invisível e dificilmente 

expresso, comunicado, percebido ou medido. 
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muitas interpretações sobre o que realmente será a gestão de conhecimento (Ndubisi, 2004; 

Cheng, Ou, Chen e Chen, 2014).  

Após revisão de literatura sobre a temática, e de acordo com Lee e Wong (2015), a gestão de 

conhecimento pode ser sumariada em três temas principais: recursos, processos e fatores.  

O capital humano (conhecimento tácito) representa os recursos humanos de uma organização, 

quer a nível interno (gestores e colaboradores), quer externos (clientes e fornecedores). São 

considerados fonte de conhecimento porque aportam saber-fazer, ideias, capacidades e 

habilidades que acrescentam valor à empresa (Ardchvili, 2002). 

A educação permite às pessoas obterem o seu conhecimento e quanto maior o grau de 

educação mais capacidade têm para contribuir (Radzeviciene, 2008). Por outro lado, a 

experiência resultante dos anos de trabalho deve ser considerada como recursos que crescem e 

se desenvolvem ao longo do tempo, como considera Handzic (2006).  

O capital conhecimento (conhecimento explicito) refere-se à quantidade e qualidade do 

conhecimento que reside na empresa. Normalmente é guardado num repositório de dados sob 

variadas formas como relatórios, documentos, imagens, áudios e vídeos (Choo, Linderman e 

Schroeder, 2007; Cha, Pingry e Thatcher, 2008; Lee e Van den Steen, 2010). 

Neste aspeto, as pequenas e médias empresas estão em desvantagem em relação às grandes 

empresas já que as primeiras raramente investem em sistemas tecnológicos de informação e 

comunicação devido a restrições económicas que enfrentam. 

As pequenas e médias empresas necessitam, desta forma, de indicadores que revelem o 

quanto os colaboradores estão a adquirir conhecimento através dos seus superiores e colegas 

ao contrário das grandes empresas que enfatizam a importância dos repositórios de 

informação para aquisição se de conhecimento.  

Por processos de conhecimento podemos entender a aquisição de conhecimento quando os 

colaboradores são propostos a frequentar cursos relevantes para a sua atividade, seminários e 

exibições onde são encorajados a adquirir conhecimento (Chen, Duan, Edwardse Lehaney, 

2006; Radzeviciene, 2008) e a criação e geração de conhecimento, quando novo 

conhecimento, ideias e melhores práticas são geradas, especialmente quando existe trabalho 

em equipa sendo possível a partilha de experiências adquiridas em contextos diversos e 

diferentes enriquecendo o processo criativo (Wong, 2005; Valmohammadi, 2010).  
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O brainstorming é também considerado um método gerador de ideias (Hutchinson e Quintas, 

2008) sendo mais efetivo quanto comparado com processos criativos individuais.  

Finda a criação de conhecimento é necessária a sua aplicação e utilização. O conhecimento só 

é válido quando devidamente aplicado e utilizado. Para tal é fundamental que os 

colaboradores sejam encorajados a aplicar e a utilizar o que sabem ou aprenderam e até 

mesmo a combinar várias fontes de conhecimento na resolução de problemas, em processos 

de conceção de novo produtos ou reconfiguração de negócios.  

O conhecimento e a experiência estão incorporados na mente dos colaboradores, assim sendo, 

é essencial que estes dediquem algum do seu tempo a codificar o seu conhecimento tácito de 

uma forma explícita no repositório de conhecimento existente na empresa (Egbu, Hari e 

Renukappa, 2005). A codificação de conhecimento é considerada como trabalho extra por 

grande parte dos colaboradores, o que significa que, se este tempo extra não for remunerado, 

será muito complicado motivar os intervenientes no processo de codificação a fazê-lo, 

podendo deitar por terra qualquer estratégia de partilha de conhecimento já que a vontade de 

partilha dos colaboradores desempenha um papel fundamental em todo o processo de gestão 

de conhecimento adotado pelas empresas. 

A transferência e partilha de conhecimento representam a disseminação de conhecimento 

tácito e explícito, que sendo não estático e em constante evolução, requer métodos 

apropriados e eficazes para que seja realizada uma partilha eficiente de conhecimento. 

Lee e Wong (2015) acreditam que fatores de gestão de conhecimento como a cultura 

organizacional, liderança e apoio dos gestores, infraestrutura organizacional, estratégia 

adotada e ainda a gestão de recursos humanos são complementos inseparáveis do processo de 

gestão de conhecimento de uma empresa que pretenda, competitivamente, utilizar o 

conhecimento como fator diferenciador.  

Alavi e Leidner (2001) lembram que de acordo com Davenport e Prusak (1998), a maioria dos 

projetos de gestão de conhecimento têm um de três objetivos: (1) tornar o conhecimento 

visível e mostrar o papel do conhecimento numa organização, maioritariamente através de 

mapas, páginas amarelas, e ferramentas de texto, (2) desenvolver uma cultura intensiva de 

conhecimento através do encorajamento e agregação de comportamentos como a partilha de 

conhecimento, procurando e oferecendo conhecimento proactivamente, (3) construir uma 

infraestrutura de conhecimento, não só um sistema técnico mas um conjunto de conexões 
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entre pessoas num determinado espaço e tempo com ferramentas de encorajamento para 

interagirem e colaborarem entre elas.  

Esta dissertação foca-se no segundo objetivo da gestão de conhecimento: a partilha de 

conhecimento.   

 

1.2.2. Partilha de Conhecimento 

 

Como defendido por Kululanga e McCaffer (2001), a partilha de conhecimento engloba 

pensamento, linguagem e perceção, não significando meramente “transferir” conhecimento. 

Os mesmos autores chamam a este processo “partilha criativa”.  

A partilha criativa não pode ser produzida ou desenvolvida por ela própria e as organizações 

também não conseguem criar conhecimento sozinhas (Zhang & Ng, 2012), estas dependem 

dos seus colaboradores para criar, partilhar e aplicar o conhecimento no exercício das suas 

funções laborais, Ipe (2003). Uma vez que o conhecimento é criado individualmente, Zhang 

and Ng (2012) sugerem que alavancar o conhecimento só e possível quando os indivíduos 

partilham o seu conhecimento com os outros. A partilha de conhecimento representa hoje em 

dia um dos maiores desafios para as organizações contemporâneas que têm a necessidade de 

encorajar com sucesso os seus colaboradores a partilharem o seu conhecimento. (Choi, Kang 

and Lee, 2008 and Hansen & Avital, 2005) para promoverem a melhoria da sua performance.  

Para se manter competitiva, uma empresa deve avaliar regularmente a sua performance de 

partilha de conhecimento uma vez que uma performance efetiva nesta área de gestão poderá 

aportar muitos benefícios tais como informação atualizada para a produção, resolução de 

problemas num mais curto período de tempo e melhoria da qualidade de produto e de 

processo (Tan e Wong, 2015). 

 

1.3. Performance organizacional: 

 

Uma organização é um grupo de pessoas afetas à mesma, baseada em responsabilidades e 

níveis que representam um todo, para que seja alcançado o mesmo objetivo através da 

adaptação e sobrevivência a constantes mudanças (Tseng e Lee, 2012).  
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No ambiente empresarial dinâmico atual, a competição é renhida e está, sustentavelmente, a 

tornar-se um problema. Satisfação profissional, objetivos atingidos e adaptação individual no 

seio do grupo sintetizam o que é definido como performance individual que acarreta moral, 

coesão, eficiência e produtividade. Segundo Borman e Motowidlo (1993), a performance 

organizacional depende da contribuição de todos os níveis de performance individual, 

transformando objetivos individuais em objetivos organizacionais tais como lucro, eficiência, 

produtividade, taxa de absentismo, taxa de rotatividade e adaptação (Ivancevich, 1977).  

A performance organizacional, que inclui performance financeira e não financeira, referem 

Muthuveloo, Shanmugam e Teoh (2017), tem mantido o seu foco na implementação de 

medidas que assegurem a competitividade e a sustentabilidade de uma organização. Tendo em 

conta o referido, as organizações devem gerir, efetivamente e eficazmente, dinheiro, energia e 

tempo a fim de otimizar o retorno do investimento realizado.  

Para alcançar estes objetivos organizacionais, as empresas devem ser detentoras da sabedoria 

que permite a criação contínua de transferência de novo conhecimento e interpretação do 

mesmo dentro de contextos de conhecimento de outros departamentos da empresa (Rhodes, 

Hung, Lok, Lien & Wu, 2008). 

 

1.4. Setor da construção civil  - breve contextualização 

 

Segundo Kagioglou, Cooper e Aouad (2001), o principal negócio do setor da construção é 

executar projetos de criação de novos edifícios ou reconstruir os já existentes para uma 

variedade de clientes, desta forma, não é surpresa nenhuma descobrir que, tradicionalmente, a 

medição da performance na construção é vista de duas formas: (1) em relação ao produto 

como um recurso e (2) em relação à criação do produto como um processo. A primeira é 

particularmente a principal forma de avaliação da performance (em termos de sucesso ou 

falha) dos projetos de construção.  

Os projetos de construção são únicos e temporários o que significa que as equipas de projetos 

de construção são também elas temporárias e multidisciplinares. Durante a execução destes 

projetos é importante recolher informação sobre acontecimentos, consequências e passos 

executados com a maior eficiência (Gajzler, 2016). É assim importante recolher toda a 

informação disponível e usa-la em projetos subsequentes. Este uso de informação disponível 

só é possível quando existe partilha de conhecimento.  
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Uma vez que as empresas de construção trabalham em projetos com características e prazos 

diferentes e normalmente ao mesmo tempo, é importante perceber que estes projetos 

obedecem a uma gestão também ela diferente. Estas características de gestão ajustadas às 

particularidades de cada projeto devem ser partilhadas para que outras equipas possam usar 

este conhecimento partilhado em projetos similares e assim minimizar perdas de tempo e 

possíveis erros anteriormente cometidos e devidamente assinalados.  

 

1.4.1. Partilha de Conhecimento no Setor da Construção Civil 

 

Kululanga e McCaffer (2001) defendem que a ausência de gestão de conhecimento representa 

uma organização cujos colaboradores desempenham tarefas organizacionais de forma 

rotineira sendo incapazes de contribuir com alguma melhoria nos seus processos de 

organização empresarial. Da mesma forma, a organização não mostra interesse em fornecer 

recursos que suportem e otimizem a gestão do conhecimento. A ausência de tais atributos tem 

minado muitos setores industriais incluindo o da construção em resultado da perpetuação de 

processos empresariais obsoletos sendo que apesar da crescente consciencialização da 

importância da partilha de conhecimento e do crescente investimento nesta, as práticas de 

partilha de conhecimentos organizacionais no setor da construção permanecem francamente 

pobres, como nos explicam Hwang (2014), Javernick-Will (2012) e Zhang et al. (2012).  

A partilha de conhecimento refere-se à habilidade de implementação e integração de recursos 

para alcançar objetivos organizacionais, bem como resultados adquiridos pela acumulação de 

longo prazo da interação existente entre variados recursos (Grant, 1995). É assim percetível 

que o conhecimento seja considerado por Fong e Chu (2006) como um recurso estratégico 

crucial no setor da construção.  

As lições retiradas de casa situação, quer de experiências ou interações quer de documentos, 

representam uma das principais fontes de conhecimento no setor da construção (Rezgui, 

Hopfe e Vorakulpipay, 2010). Consequentemente, as empresas do setor devem considerar 

como poderão transferir a experiência e o conhecimento de especialistas na área para os 

menos experientes (Hinds, Patterson e Pfeffer, 2001). 

O setor da construção, que tem vindo a ser estudado por vários investigadores, tais como Kazi 

e Koivuniemi (2006), é reconhecido como um dos setores que perde muito conhecimento 

devido à falha na transferência do mesmo, perdendo-se na mente de membros da equipa 
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responsável do projeto, já que, como avisam Graham e Thomas (2008), a natureza temporal 

dos projetos de construção e as suas equipas de projeto conduzem à falta de continuidade 

desses mesmas equipas e à subsequente perda de conhecimento.  

O ambiente heurístico do setor da construção, onde os intervenientes preferem concluir as 

suas tarefas baseando-se nas suas experiências passadas do que em métodos analíticos, 

funciona como barreira à codificação e transferência de conhecimento (Maqsood, Finegan e 

Walker, 2006). 

Tratando-se de um setor de projetos com prazos previamente definidos e com equipas 

destinadas e preparadas especificamente para este tipo de projetos, Carrillo (2005) acredita 

que seria uma habilidade das empresas de construção, poderem utilizar conhecimento 

explícito para refazer o que correu bem num determinado projeto de forma a recrear o sucesso 

alcançado e poderia, principalmente, ter a habilidade de evitar a repetição de erros passados, 

reduzindo perdas de tempo e de recursos. Também aqui, a performance e, mais 

especificamente, a sua medição, assumem um papel fundamental na adoção de determinada 

estratégia de gestão de conhecimento numa empresa do setor da construção, já que a medição 

da performance, segundo a literatura existente e particularmente Henderson, Ruikar e Dainty, 

2013, incide principalmente no produto final e não na funcionalidade do processo de recolha, 

codificação e partilha de conhecimento.  

Estudos revelam que o setor da construção tem estado principalmente focado em descobrir as 

barreiras à aprendizagem de lições em termos de captura de conhecimento em detrimento das 

barreiras associadas à transferência e partilha de lições aprendidas (Collinson e Parcell, 2001; 

Disterer, 2002; Schindler & Eppler, 2003; Julian, 2008). 

 

1.4.2. Performance organizacional no setor da construção civil: 

 

Segundo Cox, Issa e Ahrens (2003), existe uma grande necessidade no setor da construção de 

identificar um conjunto de indicadores comuns a serem utilizados por gestores executivos e 

de projeto, de forma a conseguirem avaliar a performance no processo de construção em 

determinado nível do projeto. 

Os indicadores chave de performance existentes são atualmente utilizados no setor da 

construção e representam medições de compilações de dados utilizados para aceder à 
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performance de uma operação de construção, ou seja, são métodos de gestão usados para 

avaliar a performance dos colaboradores numa tarefa particular. 

A gestão do conhecimento representa para Huber (1991) um processo de aquisição, criação, 

partilha, utilização e armazenamento de recursos intelectuais e outros estímulos de ambientes 

empresariais internos e externos que influenciam a performance das organizações. 

Eficácia, eficiência e qualidade são comparados em termos de mão-de-obra e em termos de 

produto final, o que representará a performance/produtividade co colaborador/produto.  

A produtividade é frequentemente avaliada no setor da construção quando percebido o 

impacto de uma dada mudança no processo de construção, o que conduzirá a resultados 

obtidos de acordo com a mudança registada em determinada tarefa, não transparecendo a 

produtividade global do projeto em execução.  

A medição da produtividade e avaliação da performance são duas funções de gestão 

completamente separadas, sendo que a medição da produtividade envolve fatores como a 

coleta de informação acerca de atividades variadas, mais especificamente o trabalho 

executado e as horas de trabalho registadas durante um determinado período de tempo. Por 

sua vez, a avaliação da performance, na sua generalidade, representa uma análise mais 

compreensiva destes mesmos fatores. Desta forma, a produtividade é só uma parte da 

performance segundo Thomas e Kramer (1998), 

Os indicadores de performance mais comumente aceites no setor da construção são aqueles 

que podem ser fisicamente calculados em valor monetário, unidades ou horas de mão-de-obra, 

ou seja, indicadores quantitativos. Como muitos outros setores, o setor da construção recorre 

em primeiro lugar a áreas que possam conduzir a uma mudança positiva nos montantes de 

receitas geradas e, consequentemente, sem uma melhoria verificada em termos de redução de 

custos ou aumento quantificável da produtividade, a maioria dos gestores do setor consideram 

essa mesma mudança um fracasso.  

Os indicadores quantitativos de performance são os mais utilizados no setor da construção 

pela sua simplicidade, facilidade de recolha e aplicação permitindo libertar de uma carga 

pesada os intervenientes do projeto.  

Métodos quantitativos como: unidades/horas de mão-de-obra, valor monetário/unidades, 

custo, cumprimento de prazos, gestão de recursos, controlo de qualidade/retrabalho, 

percentagem do projeto concluída, horas de trabalho ganhas, contabilidade de tempo perdido 
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e ainda lista de tarefas pendentes, são utilizados no sistema estimativa/custo e podem, na 

maioria dos casos, ser utilizados no sistema de medição de produtividade. 

Indicadores como a segurança, rotatividade, absentismo e motivação são classificados como 

métodos qualitativos de medição de performance e apesar de não serem categorizados através 

de um sistema de estimativa/custo, o seu impacto nos custos de um projeto é muito real. 

Gestores que não incorporem os indicadores qualitativos, refere Warren (1989), podem falhar 

no reconhecimento de uma área muito importante no processo de construção no que concerne 

a avaliação da performance. 

 

1.4.3. Partilha de conhecimento e Performance organizacional no setor da 

construção civil: 

 

A medição da performance de partilha de conhecimento não é uma tarefa fácil (Kludge, Stein 

e Licht, 2001). Atualmente a necessidade de gestão de conhecimento para alcançar 

performance organizacional e proporcionar vantagem competitiva é bem conhecida desde as 

grandes às pequenas e médias empresas. Para tal, e para assegurar o sucesso da estratégia de 

gestão de conhecimento adotada, é necessário avaliar a performance dessa mesma estratégia 

para que possam ser tomadas decisões que definam o que deve continuar, melhorar ou 

abandonar (Andone, 2009).   

Apesar de se encontrarem na literatura vários modelos de medição de performance de gestão 

de conhecimento, a maioria é apenas desenvolvida de acordo com necessidades e 

características de grandes empresas, encontrando-se negligenciadas, neste aspeto, as pequenas 

e médias empresas onde o setor da construção se encontra bem representado.  

Apesar de investigadores terem passado a década anterior a referir a importância e o benefício 

da medição da gestão de conhecimento nas pequenas e médias empresas (Carneiro, 2001; 

Hall, 2001), esta área ainda se encontra subdesenvolvida, promovendo a inexistência de um 

modelo de medição validado para este tipo de empresas.   

Alguns dos benefícios chave da gestão do conhecimento no setor da construção foram, 

segundo Mohd Zin e Egbu (2010), destacados por Anumba et al. (2005); Egbu (2004) ; Al-

Ghassani et al. (2004) e Carrillo et al. (2004), sendo eles : 
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Tabela 1 - Benefícios da gestão do conhecimento no setor da construção.  

BENEFÍCIOS CHAVE DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

 

       Inovação; 

Melhoria na performance; 

Melhoria nos prazos de entrega de projetos; 

Facilitação da transferência do conhecimento 

entre uma variedade de relações do projeto; 

Aumento do capital intelectual; 

Melhoria do posicionamento para dar resposta às 

necessidades dos clientes e outros fatores 

externos; 

 

Melhoria do apoio dado a equipas de conhecimento; 

Retenção do conhecimento tácito; 

Aumento do valor; 

Melhoria da capacidade das empresas do setor em 

termos de agilidade e resposta a mudanças 

organizacionais; 

Melhoria da reação às mudanças organizacionais; 

Minimização do risco. 

 Fonte: Mohd Zin e Egbu (2010) 

 

Sendo os benefícios da partilha de conhecimento bem conhecidos da literatura, torna-se 

importante estudar o porquê da maior parte das empresas do setor da construção não 

conseguirem desfrutá-los. Desta forma, inúmeros autores, entre eles, Singh e Kant (2008), 

defendem a existência de barreiras que travam a implementação e evolução positiva da 

introdução da partilha de conhecimento no seio das organizações deste setor.  

 

Tabela 2 - Barreiras à partilha de conhecimento. 

BARREIRAS À PARTILHA DE CONHECIMENTO  

 

Falta de compromisso da gestão de topo  

Falta de infraestruturas tecnológicas 

Falta de metodologia 

Falta de estrutura organizacional 

 

 

 

Falta de cultura organizacional 

Falta de motivação e recompensas 

Aposentação de colaboradores 

Falta de domínio do problema 

Falhas dos colaboradores  

Fonte: Ang e Massingham (2007); Brand (1998); Bullinger et al. (1997); Carneiro (2001); Chase (1997); 

Chong e Choi (2005); Chua (2004); Jager e Straub (1999); Riege (2005); Wong e Aspinwall (2004) e Zyngier 

(2002).  

 

Foss et al. (2010) acreditam que, apesar da sua grande importância, a partilha do 

conhecimento ainda se apresenta como uma área emergente da investigação cujas variáveis-

chave, relações e implicações continuam a precisar de clarificação e sobretudo perceção para 
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que todas as iniciativas acarretadas por essa partilha possam beneficiar as organizações do 

setor da construção.  

Javernick-Will (2012), por sua vez e concordando com Foss et al. (2010), afirma que a 

maioria dos trabalhos de investigação em gestão do conhecimento existentes, se focam nas 

construções e relações a um nível macro, deixando escapar todo o pequeno trabalho que está 

enraizado a nível micro/ individual. O mesmo autor confirma que a geração do conhecimento 

e da partilha é crucial para as organizações manterem a sua vantagem competitiva e tal como 

outros setores, o setor da construção reconhece a necessidade de partilhar conhecimento, 

difundir práticas, responder rapidamente aos seus clientes e reduzir o retrabalho (Carrillo et 

al., 2014), ou seja, melhorar a sua performance (Chinowksy & Carrillo, 2007). Para tal, 

Javernick-Will (2012), acredita que motivações socias como: reciprocidade, conformidade 

com a cultura organizacional, imitação do comportamento dos líderes, reconhecimento dos 

pares, honra de compromissos de partilha de conhecimento e perceções do valor do 

conhecimento organizacional a nível individual são um fator preponderante na partilha de 

conhecimento no seio das organizações do setor da construção, sendo vital mudar o foco das 

investigações sobre as barreiras da partilha do conhecimento para um foco onde se abordam 

os facilitadores dessa mesma partilha.  

Na era do conhecimento, a partilha deste fator estratégico poderá definir a orientação para o 

mercado, a inovação organizacional e consequentemente a performance organizacional de 

uma empresa, que segundo Elenkov (2002) pode ser definida como o grau em que a empresa 

atinge os seus objetivos organizacionais e que será medida em termos de aprendizagem 

organizacional, rentabilidade ou outros benefícios financeiros na gestão do conhecimento 

(Davenport, 1999; Simonin, 1997). Sem a existência de um sucesso mensurável, a paixão de 

colaboradores e gestores irá desvanecer (O’Dell & Grayson, 1999).    

Segundo Slater e Narver (2000), a orientação para o mercado é a cultura organizacional que 

produz uma performance excecional através do compromisso de criar valor superior para os 

clientes em que os valores e crenças implícitos na sua cultura, encorajam a uma 

multifuncionalidade de aprendizagem contínua sobre as necessidades dos clientes, as 

estratégias e capacidades dos concorrentes e ainda a uma ação multifuncionalmente 

coordenada para criar e explorar o conhecimento (Shapiro, 1998; Deshpande & Webster, 

1989; Day, 1990; Day, 1994; Kohli & Jaworsky, 1990; Narver & Slater, 1990; Slater & 

Narver, 1995) A relação entre a orientação para o mercado e a performance organizacional 

tem apresentado um interesse crescente, defende Atuahene-Gima (1996), que acredita que o 
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impacto da orientação para o mercado na performance organizacional dependerá do 

alargamento das suas atividades inovadoras e dos seus resultados (Calantone et al., 2002).     

Laforet (2008) refere que estudos anteriores examinaram a orientação para o mercado em 

relação à performance organizacional, mas que a inovação também deve ser considerada já 

que manter-se informado sobre o que os concorrentes estão a fazer, manter-se atualizado com 

o ambiente e mudanças tecnológicas é mais importante para organizações inovadoras do que 

saber as necessidades atuais e futuras dos clientes. Também Nicolás e Cérdan (2011) afirmam 

o efeito positivo indireto existente entre uma estratégia de partilha de conhecimento e a 

performance organizacional através da capacidade de inovação de uma empresa, ressaltando 

ainda que é bem clara a ligação entre inovação e performance organizacional quando 

complementada com uma estratégia de partilha de conhecimento.  

A orientação para o mercado, a inovação organizacional e a performance organizacional são 

dimensões que se encontram interrelacionadas e dependentes da partilha de conhecimento, 

pois tal como expõe Du et al. (2007), as características de uma gestão de topo, que incluem 

aprendizagem, partilha, inovação, coletivismo, consciência, proatividade, etc., e partilha de 

conhecimento, influenciam a performance organizacional através da interação dos seus 

efeitos.  

Recuperando o pensamento de Javernick-Will (2012) é, então, necessário considerarmos os 

fatores inibidores e facilitadores da partilha do conhecimento para que nos possamos focar 

nas motivações que levam uma organização e sobretudo um colaborador a partilhar 

individualmente o seu conhecimento para o alcance da performance global da mesma. Assim 

sendo:  

Tabela 3 - Fatores inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento no setor da construção 

PARTILHA DE CONHECIMENTO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

FATORES INIBIDORES FATORES FACILITADORES 

Recursos (1) 

Setor maioritariamente masculino (2) 

Alta rotatividade (3) 

Baixo nível formação/ capital intelectual (4) 

 

Incentivos (5) 

Conformidade com a cultura organizacional (6) 

Reciprocidade (7) 

Reconhecimento do valor/ raridade (8) 

Reconhecimento dos pares (9) 

Honra de compromissos (10) 

Imitação do comportamento dos líderes (11) 

Fonte: Javernick-Will (2012); Singh e Kant, 2008. 
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 (1) Os recursos, principalmente o tempo, são normalmente considerados fatores inibidores da 

partilha do conhecimento, apesar de muito importantes para qualquer iniciativa de gestão do 

conhecimento. (Javernick-Will, 2012). A falta de tempo é frequentemente citada como um 

dos fatores inibidores da partilha de conhecimento em contexto individual (Carrillo & 

Robinson, 2004; Fong & Chu, 2006) e Javernick-Will (2012), através do seu estudo, afirma 

que poucas empresas do setor da construção com iniciativas formais e estabelecidas de 

partilha de conhecimento dedicam aos seus gestores e comunidade organizacional horas pagas 

para realizarem atividades de gestão do conhecimento. A maioria dos gestores deste setor 

acredita estarem demasiado ocupados para investirem em tempo para partilharem o seu 

conhecimento. O mesmo autor prova ainda que não existem horas estabelecidas para a 

partilha do conhecimento e que esta é feita de forma espontânea, ou seja, tácita.  

(2) As intenções altruístas dos colaboradores também desempenham um papel fundamental na 

partilha do conhecimento pois como afirma Javernick-Will (2012), algumas pessoas são 

intrinsecamente motivadas para partilhar o seu conhecimento com outros sendo inevitável 

uma associação à diferença existente entre géneros quando falamos em partilha. A 

investigação do referido autor tocou neste aspeto ao evidenciar que o setor da construção é 

dominado por homens e que estes não estão realmente dispostos a tentar aprender com outros 

para conseguirem demonstrar que têm a experiência e que conquistaram o conhecimento por 

eles próprios. Elsass e Graves (1997) acreditam que as mulheres estão mais dispostas a 

experienciarem mudanças instrumentais de alta qualidade sobre informação individualizada e 

conhecimento personalizado, sugerindo que estas são mais sensíveis que os homens na 

influência de ligações instrumentais na partilha de conhecimento. Miller e Karakowsky 

(2005) mostram ainda que as mulheres em empregos não tradicionais apresentam maiores 

níveis de incerteza do que nos tradicionais e assim sendo estão mais dispostas que os homens 

a serem diretas na obtenção de feedback sobre a sua performance quando integradas numa 

equipa, o que beneficiaria a partilha de conhecimento na cultura “macho” do setor da 

construção (Javernick-Will, 2012). 

(3) De acordo com Singh e Shankar (2006), os crescentes índices de rotatividade dos 

colaboradores de vem-se maioritariamente à procura de pessoal bem treinado e competente 

por parte das empresas. Os mesmos autores também confirmam que a falta de motivação e de 

incentivos contribuem para a alta rotatividade e que estes aspetos apresentam uma enorme 

influência na implementação da gestão de conhecimento. Singh e Kant (2008) e Ly et al. 

(2005) acreditam mesmo que os programas de gestão de conhecimento falham devido à 
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rotatividade dos colaboradores, acrescentando ainda que esta mesma rotatividade afeta as 

empresas de variadas formas sendo que um dos fatores afetados é o conhecimento que estas 

usam no seu dia-a-dia, já que há perca de conhecimento critico com a rotatividade dos 

colaboradores e desta forma as empresas têm que formular estratégias de sucesso para 

minimizar a este inibidor de partilha de conhecimento. 

(4) Tal como a gestão do conhecimento, o capital intelectual, segundo Edvinsson (1996), tem 

suscitado um interesse “explosivo” na literatura, no entanto é necessário compreender como é 

que este se adequa a uma “empresa de conhecimento” e sobretudo de partilha do 

conhecimento. Leal et al. (2015) referem que o conhecimento, sendo um ativo intangível, 

aparece como um catalisador na busca para alcançar a sustentabilidade da vantagem 

competitiva da empresa, claramente relacionada à sua capacidade de inovação (Youndt et al., 

2004; Subramaniam & Youndt, 2005). Egbu (2004) recorda que é necessário que as empresas 

do setor da construção invistam cada vez mais na educação e treino dos seus colaboradores e 

que os programas de incremento da educação devem refletir-se na natureza da inovação e nas 

dimensões da partilha de conhecimento como um processo social muito complexo.  

(5) Javernick-Will (2012) acredita que, idealmente, as empresas deveriam ser constituídas por 

indivíduos altruisticamente motivados a partilhar o seu conhecimento, no entanto, 

normalmente não é o caso. Desta forma têm sido consideradas iniciativas extrínsecas para 

motivar comportamentos de partilha de conhecimento tal como recompensas e incentivos 

monetários. Estes incentivos são apresentados como facilitadores pelo mesmo autor pois 

apesar das empresas não oferecerem diretamente recompensas e incentivos pela partilha de 

conhecimento, os colaboradores consideram que a mesma faz parte da sua performance 

individual e que os bónus ou avaliações que recebem dependem da performance global da 

empresa onde a partilha de conhecimento desempenha um papel crucial. Mohd-Zin e Egbu 

(2010) lembram ainda que as empresas de construção devem assegurar-se que os seus 

colaboradores veem o sistema de incentivos a longo termo e não a curto termo de forma a 

evitar que estes enganem o sistema pelas contrapartidas monetárias.  

(6) A partilha de conhecimento deve ser considerada como a norma das empresas de 

construção (Javernick-Will, 2012). Brehm et al. (2002) e Cialdini e Goldstein (2004) mostram 

que as pessoas frequentemente procuram a aprovação social de outros, de forma consciente e 

deliberada, ao adotarem as normas do grupo ou as suas crenças e práticas, desta forma, 

Cialdini (2001) afirma que os especialistas da persuasão recomendam que as empresas usem 

do poder dos pares e da aprovação social para ter colaboradores em conformidade com os 
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objetivos organizacionais da mesma. A partilha de conhecimento não é algo que possa ser 

incutido, acrescenta Javernick-Will (2012), pois tem que ser espontânea, no entanto, já não 

representa algo extraordinário e começa a ser uma prática padronizada e expectável de todos 

os colaboradores. Stoddart (2001) argumenta que a partilha de conhecimento só funcionará se 

a cultura da organização a promover. Assim sendo, estabelecer uma cultura organizacional 

onde a partilha de conhecimento representa a norma, é crucial para manter iniciativas de 

partilha de conhecimento dentro da empresa (Javernick-Will, 2012).  

(7) O senso comum e Javernick-Will (2012) dizem-nos que, normalmente, as pessoas sentem-

se na obrigação de retribuir um favor, logo a norma da reciprocidade é muito forte quando 

associada a comportamentos de partilha de conhecimento. Sentimentos como a gratidão, 

obrigação e confiança estão na base do conceito de reciprocidade defendido pelo mesmo autor 

que prova que geralmente os colaboradores partilham o seu conhecimento com o intuito de 

retribuir um favor a alguém que os ajudou anteriormente, sendo ainda considerado o conceito 

de pagamento em avanço, quando estes acreditam que mais tarde irão precisar que também 

partilhem o conhecimento com eles. Existe também (e algo relacionado com a rotatividade no 

setor) a crença que os colaboradores tendem a partilhar o seu conhecimento quando se sentem 

mais seguros, contribuindo com conhecimento para a organização, e em troca, esperam que 

esta continue a empregá-los (Javernick-Will, 2012).  

(8) Cialdini (2001) acredita que as pessoas valorizam aquilo que consideram raro e seguindo 

esta ordem de ideias, Javernick-Will (2012) reconhece que quanto menos o conhecimento 

estiver disponível nas organizações, mais valorizado é. Desta forma os colaboradores desejam 

capitalizar a rara oportunidade que têm de obter conhecimento dos seus pares ou através de 

um programa da empresa e apresentam-se mais dispostos a usar o sistema e a partilhar 

conhecimento dentro da organização.   

(9) O reconhecimento dos esforços individuais de partilha de conhecimento deve ser feito no 

seio das organizações e não apenas como um simples “obrigado” (Javernick-Will, 2012). 

Desta forma, o programa de reconhecimento dos pares, através da atribuição de prémios 

visíveis a toda a organização, tem demonstrado ser uma iniciativa de partilha de 

conhecimento com muito sucesso no seio das organizações do setor da construção, uma vez 

que, como afirma Javernick-Will (2012), os colaboradores querem manter-se fiéis àquilo por 

que foram premiados e demonstram essa mesma fidelidade ao partilhar ainda mais do que o 

faziam antes da premiação. O mesmo autor acredita ainda que uma das maiores barreiras da 

partilha de conhecimento é a crença de que conhecimento é poder e assim sendo, os 
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programas de atribuição de prémios pela partilha de conhecimento apresentam-se como uma 

forma de derrubar essas barreiras.  

(10) Apesar de não ser considerado de forma intencional, as organizações com iniciativas de 

partilha de conhecimento mais formais, requerem dos seus colaboradores o sentimento de 

compromisso como parte constituinte dos seus programas de gestão do conhecimento, já que 

as pessoas tencionam manter-se consistentes em frente aos seus pares e assim sendo, tendo 

formalizado as suas intenções de partilha de conhecimento explícito, mantêm-se à altura 

dessas mesmas intenções e honram os seus compromissos (Javernick-Will, 2012). 

(11) Segundo Javernick-Will (2012), uma vez que as iniciativas de partilha de conhecimento 

têm como objetivo encorajar essa mesma partilha entre colaboradores, os gestores e líderes 

são particularmente importantes para a influência de partilha de conhecimento. Estes possuem 

ainda a habilidade de influenciar outros fatores de sucesso tais como favorecer uma cultura de 

conhecimento amistosa e encorajar a colaboração entre fronteiras estruturais, tempo e funções 

(Mohd-Zin & Egbu, 2010). Desta forma, as atividades de gestão do conhecimento nas 

empresas do setor da construção, poderão ser implementadas, segundo Mohd-Zin e Egbu 

(2010), mais significativamente se os seus gestores de topo estiverem dispostos a 

desempenhar um papel mais importante na condução dessas atividades dando o exemplo. 

Desta forma, e após definidos alguns dos fatores com maior relevância no setor, é importante 

perceber se as suas motivações são individuais ou organizacionais. Assim sendo, na tabela 4, 

podemos verificar que os fatores facilitadores têm tendência a apresentar-se de cariz 

individual quase na sua totalidade, o que permite tirar algumas conclusões sobre a falta de 

sucesso na aplicação de estratégias organizacionais de partilha de conhecimento no setor. 

Estas conclusões conduzem ainda ao facto de todas os fatores inibidores de partilha de 

conhecimento estarem relacionados com fatores organizacionais.  
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Tabela 4 - Fatores Individuais, Organizacionais, Facilitadores e Inibidores da Partilha de Conhecimento no 

Setor da Construção.  

PARTILHA DE CONHECIMENTO NO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

 

F
a

ci
li

ta
d

o
re

s 

Fatores Individuais Fatores Organizacionais 

Conformidade com a cultura organizacional 

Reciprocidade  

Reconhecimento do valor/ raridade 

Reconhecimento dos pares 

Honra de compromissos de partilha de 
conhecimento 

Imitação do comportamento dos líderes  

Motivações financeiras/ sociais  

 

 

In
ib

id
o

re
s 

 

 

Recursos – Maioritariamente tempo 

Baixo nível de formação/capital 
intelectual 

Alta Rotatividade 

Setor maioritariamente masculino 

Fonte: Javernick-Will (2012); Singh e Kant, 2008. 

 

A literatura existente, mais precisamente Lee e Choi (2003), Zhang e Ng (2012) e Wang e 

Wang (2012), consideram as variáveis abaixo descritas como fatores intimamente 

relacionados com a gestão do conhecimento, mais precisamente com a partilha do mesmo na 

medida em que representam, de forma geral, os facilitadores e inibidores dessa mesma 

partilha, já percebidos na literatura, quando aplicados positiva ou negativamente, 

respetivamente, e o impacto que poderão ter na performance organizacional de uma empresa. 

Uma vez que, 

 

COL - Colaboração 

   

A colaboração pode ser definida, segundo Hurley e Hult (1998), como o grau em que uma 

pessoa inserida em determinado grupo ajuda ativamente outra pessoa no seu trabalho.  

Lee e Choi (2003) acreditam que a troca de conhecimentos entre membros é um pré-requisito 

para a criação de conhecimento e assim sendo a existência de uma cultura colaborativa no 
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seio da empresa facilitará esta troca uma vez que o medo de partilha é reduzido e o nível de 

abertura aos outros é elevado.  

CON - Confiança 

 

Segundo Kreitner e Kinicki (1992), a confiança pode ser definida como a manutenção 

reciproca da fé existente entre as pessoas em termos de intenções e comportamentos. Desta 

forma, a confiança poderá facilitar e até influenciar a troca de conhecimentos (Nelson e 

Cooprider,1996 e O’Dell e Grayson, 1999), já que quando as pessoas baseiam as suas 

relações na confiança, estas são mais propensas a participar na partilha de conhecimentos 

(Nahapiet & Ghoshal, 1998).  

Szulanski (1996), referido por Lee e Choi (2003), descobriu empiricamente que a falta de 

confiança entre colaboradores é uma das barreiras chave da partilha de conhecimento.   

 

IPC – Intenção de Partilha de Conhecimento | CPC – Comportamento de Partilha de 

Conhecimento | APC – Atitude de Partilha de Conhecimento 

 

A relação existente entre as variáveis IPC, CPC e APC tem como base a Teoria da Ação 

Racional (TRA – theory of reasoned action). Esta teoria é largamente aceite no seio 

académico e tem sido utilizada como método de previsão e explicação de variados 

comportamentos (Lin, 2007). A TRA sugere que o comportamento do indivíduo é estimado 

pela sua intenção comportamental que, por seu lado, é determinado tanto pela atitude do 

indivíduo como pela norma subjetiva relativamente ao comportamento (Zhang & Ng, 2012). 

Esta teoria sugere que o fator importante para a determinação do comportamento é a intenção 

do indivíduo em adotar esse comportamento (Conner & Armitage, 1998). Da mesma forma, 

as atitudes em relação a um comportamento específico exercem o seu impacto neste último 

através das intenções (Conner & Armitage, 1998). A figura 2 ilustra as relações defendidas 

pela TRA, no qual se destacam as variáveis alvo de estudo: 
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Figura 2: Esquema da TRA (fonte: Zhang e Ng (2012). 

 

De acordo com Reinholt, Pedersen e Foss (2011), para melhor se perceberem os indicadores 

de partilha de conhecimento no seio organizacional, é importante que seja estudada a atitude 

em relação à mesma por parte dos colaboradores de uma organização. 

A atitude quanto à partilha de conhecimento é, assim, entendida pelos mesmos autores como 

um ativo estrutural potencialmente valioso uma vez que colaboradores com esta característica 

individual são capazes de comunicar o seu conhecimento facilmente e ainda de perceber o 

conhecimento comunicado por diversos e distintos conjuntos de pessoas. 

Bem como quanto à oportunidade, à motivação intrínseca e extrínseca para a partilha de 

conhecimento, as pessoas diferem quanto à atitude para a mesma. Consequentemente, sem 

existência de atitude para a partilha de conhecimento, tentativas de aplicação de estratégias de 

partilha de conhecimento demonstram improbabilidade de verificação de conhecimento 

devidamente partilhado.  

Desta forma, e citando mais uma vez Reinholt et al. (2011), mesmo que exista intenção e até 

comportamentos organizacionais de partilha de conhecimento, esta ocorrerá de forma bastante 

limitada se os colaboradores não assumirem uma atitude de partilha de conhecimento quando 

as oportunidades para o fazerem surgirem.  

A intenção de partilha de conhecimento indica o quanto um indivíduo está disposto a tentar a 

partilha ou quanto esforço planeia despender para adotar um comportamento de partilha de 

conhecimento (Ajzen, 1991). Com base na TRA, quanto maior for a intenção do indivíduo em 

Crença 

Comportamental 

Crença Normativa Norma Subjetiva 

Atitude 

Intenção Comportamento 
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partilhar o conhecimento, maior é a probabilidade desse mesmo indivíduo se comprometer 

com a partilha do conhecimento.  

Ignorar o sentido informal e a natureza não canónica da partilha de conhecimento, incluindo a 

motivação e oportunidade das pessoas para partilhar o seu conhecimento é uma das causas 

chave da resistência ao uso de plataformas de partilha de conhecimento (Huysman and Wulf, 

2005) e consequente implementação de estratégias de partilha de conhecimento no setor da 

construção.  

Apesar de percebermos a influência que os fatores inibidores da partilha de conhecimento 

encontrados na literatura têm no processo de partilha de conhecimento no setor da construção, 

é inevitável, e considerando a era do conhecimento em que vivemos, mencionar a falta de 

intenção de partilha de conhecimento a que assistimos no setor devido à forma não apelativa 

como este é definido e aplicado na mesma.  

Devido ao facto do conhecimento ser considerado um recurso estratégico bem como um 

atributo de vantagem competitiva significativa, comportamentos de partilha representam um 

fator determinante em qualquer estratégia de gestão de conhecimento.  

 

CEN – Descentralização 

 

A centralização de poderes refere-se ao controlo existente no seio de uma organização 

(Caruana, Morris & Vella, 1998). Essa concentração de autoridade, referem Graham e Pizzo 

(1996), reduz inevitavelmente soluções criativas, onde a dispersão de poder facilita a 

espontaneidade, a experimentação e a liberdade de expressão que representam a base da 

criação do conhecimento. Assim sendo, uma estrutura centralizada limita a comunicação e a 

frequente troca de ideias entre departamentos não permitindo a ocorrência de partilha de 

conhecimento (Woodman, Sawyer e Griffin, 1993).   

Uma estrutural organizacional descentralizada tem vindo a demonstrar-se como facilitadora 

de um ambiente onde os colaboradores participam de forma espontânea nos processos de 

construção de conhecimento (Hopper, 1990; Lee & Choi, 2003). Sem um fluxo constante de 

comunicação e ideias, a criação de conhecimento não ocorre (Lee & Choi, 2003). Desta 

forma, ambientes de trabalho mais participativos fomentam a criação de conhecimento ao 

motivar o meio envolvente dos membros organizacionais (Lee & Choi, 2003).  
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APZ- Aprendizagem 

 

A aprendizagem pode ser definida, segundo por Hurley e Hult (1998), como o grau em que é 

promovida nas organizações. A ênfase da aprendizagem prende-se no facto de estarmos a 

acrescentar novos conhecimentos à organização (Tushman & O’Reilly, 1997). Através dessa 

mesma ênfase as organizações podem ajudar os indivíduos a representarem papeis mais ativos 

na criação e partilha de conhecimento. A partilha do conhecimento representa, ainda, a 

capacidade de uma empresa alavancar conhecimento existente através da aprendizagem 

contínua com o intuito de criar novo conhecimento (Bose, 2003). Para uma criação de 

conhecimento bem-sucedida, as empresas deveriam desenvolver uma cultura de 

aprendizagem profundamente enraizada (Quinn, Anderson e Finkelstein, 1996) e 

proporcionar aos seus colaboradores vários meios de aprendizagem como educação, formação 

e mentoring (Woodman et al., 1993).  

 

POE – Performance Organizacional da Empresa 

 

 A performance representa a essência de todas as atividades organizacionais, uma vez que 

determina a sobrevivência das organizações (Wang, Bhanugopan e Lockhart, 2015).  

De forma a atingirem uma performance organizacional altamente competitiva, com resultados 

financeiros sólidos, clientes satisfeitos e colaboradores com a moral elevada, as empresas 

devem focar-se em estratégias que conduzam a uma performance de crescimento sustentável 

bem como à habilidade de se adaptarem rapidamente a mudanças com esforço reduzido 

(Waal, 2007). A valorização da performance organizacional deveria ser, segundo Tseng e Lee 

(2014), o foco de qualquer gestor em qualquer empresa bem como a necessidade de 

estabelecimento de um índice de medida compreensivo e ajustado quer forneça aos gestores e 

colaboradores direções e objetivos traçados pela organização.  

Desta forma, as variáveis estudadas por Lee e Choi (2003), Zhang e Ng (2012) e Wang e 

Wang (2012), e considerando a sua relevância no estudo de inibidores e facilitadores de 

partilha de conhecimento e a sua influência na performance organizacional da empresa, 

servirão de instrumentos de medida ao questionário do estudo confirmatório realizado a uma 
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pequena média empresa do setor da construção civil previamente selecionada e 

posteriormente definida.  

Segundo Lee e Choi (2003), a concentração da tomada de decisão e controlo de uma 

organização reflete o nível de centralização da mesma. A centralização, inevitavelmente, 

reduz as possíveis soluções, restringe o pensamento aos órgãos decisórios e limita a partilha 

de conhecimento entre os restantes departamentos. Assim sendo e uma vez que, de forma 

geral, “não existe” conhecimento conhecido, a intenção de partilha é nula quer pelos órgãos 

de gestão que optam pela centralização de poderes, quer pelos restantes colaboradores que 

desconhecem a criação e codificação de conhecimento explícito existente, mas não partilhado. 

A descentralização, ou a diminuição da centralização de poderes, pelo contrário, segundo Lee 

e Choi (2003), promove a criação e partilha de ideias que fomenta a intenção dos 

intervenientes em partilhar o conhecimento criado. Desta forma, 

Hipótese 1 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Descentralização e a 

Intenção partilha conhecimento. 

A aprendizagem representa a aquisição de novo conhecimento por indivíduos capazes e 

dispostos a aplicar esse conhecimento na tomada de decisão ou a influenciar outros (Miller, 

1996). Para tal deverá existir um nível elevado de confiança entre os intervenientes da partilha 

de conhecimento. A confiança poderá facilitar e influenciar a troca de conhecimentos (Nelson 

e Cooprider, 1996; O’Dell e Grayson, 1999). O aumento da troca de conhecimentos 

proporcionado pela confiança mútua, resulta na criação de conhecimento (Lee & Choi, 2003). 

Como tal,  

Hipótese 2 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Confiança. 

A colaboração pode ser definida como o nível em que os indivíduos de um grupo se 

entreajudam no seu contexto de trabalho (Hurley e Hult, 1998). A troca de conhecimentos 

entre os membros de um grupo requer uma cultura colaborativa baseada na confiança 

existente permitindo a diminuição das diferenças individuais e particulares de cada um, 

tornando-os mais compreensivos acerca do ambiente interno e externo da organização através 

de uma comunicação de suporte e ajuda mútua (Leonard-Barton, 1995) regulada por uma 

confiança recíproca (Kreitner e Kinicki, 1992). Como tal, 
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Hipótese 3 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Confiança e a 

Colaboração. 

A atitude em relação à partilha de conhecimento mais precisamente à intenção de partilha do 

mesmo, indica o quanto os indivíduos devem trabalhar em conjunto para atingirem objetivos 

organizacionais (Zhang e Ng, 2012). A relação positiva existente entre a atitude e a intenção, 

sugerida pela TRA, tem sido encontrada em vários estudos sobre a partilha de conhecimento 

(Ryu, Ho & Han, 2003; Bock, Zmud, Kim, & Lee, 2005; Huang, Davison & Gu, 2008). Um 

indivíduo terá maior tendência para partilhar o conhecimento se avaliar positivamente essa 

partilha (Zhang & Ng, 2012). Como tal, 

Hipótese 4 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Atitude de Partilha 

de Conhecimento e a Intenção de Partilha de Conhecimento. 

A TRA postula que o comportamento é influenciado pela intenção comportamental (Nunkoo 

& Ramkissoon, 2010). Motivações extrínsecas (incentivos organizacionais expectáveis e 

benefícios recíprocos) e intrínsecas (eficácia própria de partilha de conhecimento e prazer em 

ajudar os outros) que atuam nas intenções de partilha de conhecimento dos indivíduos, têm 

sido usadas para explicar os comportamentos de partilha de conhecimento dos colaboradores 

de uma organização (Lin, 2007).  

Hipótese 5 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Intenção de Partilha 

de Conhecimento e a Comportamento de Partilha de Conhecimento. 

Robinson e Stern (1997) acreditam que os resultados tangíveis de uma organização como as 

melhorias (mudanças no que já está feito) e inovações (atividades inteiramente novas para a 

organização), ambas critérios de medição de performance, dependem dos níveis de 

aprendizagem dos membros que a compõem e que poderão e deverão ser proporcionados pela 

própria organização de acordo com atividades de promoção da cultura organizacional, 

formação e mentoring (Lee e Choi, 2003). Uma cultura organizacional de aprendizagem 

profundamente enraizada, referem Quinn et al. (1996), conduzirá a uma criação e partilha de 

conhecimento de sucesso que beneficiará a performance organizacional de uma empresa ao 

evitar erros já cometidos, por exemplo. Numa economia baseada no conhecimento, onde a 

aprendizagem se encontra na base da criação do mesmo, a partilha desse ativo representa uma 

mudança e vantagem organizacional dramática para qualquer empresa, refletindo-se 

inevitavelmente na performance organizacional da mesma. Como tal,  
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Hipótese 6 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Performance Organizacional da Empresa. 

A partilha de conhecimento organizacional poderá representar a artéria principal da 

aprendizagem organizacional e trazer enormes benefícios a uma organização (Down, 2001; 

Van Woerkom e Sanders, 2010). Para essa aprendizagem existir é necessário que a empresa 

faça esforços com o intuito de proporcionar o melhor ambiente organizacional possível para a 

partilha de conhecimento aos seus colaboradores. Para um ambiente organizacional ótimo são 

necessários recursos como as tecnologias, infraestruturas e tempo. 

 Neste contexto, e segundo Wang e Wang (2012), o comportamento de partilha de 

conhecimento de um indivíduo depende das práticas de partilha que a empresa promove no 

seio organizacional. Medir a performance organizacional não é uma tarefa trivial já que esta 

afeta enormemente o comportamento dos indivíduos. O principal desafio de qualquer empresa 

é descobrir como o comportamento conduz a melhorias passíveis de medida no que diz 

respeito à performance organizacional. Como tal, 

Hipótese 7 – É esperada uma relação positiva e significativa entre o Comportamento 

Partilha de Conhecimento e a Performance Organizacional da Empresa. 

Segundo Lee e Choi (2003), através da importância da aprendizagem e do desenvolvimento, 

as organizações podem ajudar os seus colaboradores a participarem mais no processo de 

criação de conhecimento. As várias atividades de criação de conhecimento proporcionadas 

pelas empresas fomentam a atitude de partilha desse mesmo conhecimento já que, envolvidos 

num ambiente onde a informação e o conhecimento fluem, os colaboradores entendem como 

mínimo o medo do risco da partilha e a sua atitude é motivada pelo desejo de uma 

aprendizagem contínua com o intuito de obterem melhores resultados quer individuais quer 

organizacionais. Assim sendo, 

Hipótese 8 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Atitude de Partilha de Conhecimento. 

A partilha de conhecimento entre os membros de um grupo é um pré-requisito para a criação 

de novo conhecimento. Uma cultura colaborativa pode influenciar este tipo de partilha ao 

reduzir o medo e ao aumentar o nível de abertura existente entre os diversos membros de uma 

empresa (Lee e Choi, 2003). A cultura e a conformidade com a mesma definem a cultura 

colaborativa de uma empresa que poderá influenciar a atitude para a partilha de conhecimento 
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dos colaboradores da mesma, através do desenvolvimento de ações que redefinam o seu 

pensamento e desenvolvam características individuais que os tornem cada vez mais aptos a 

partilhar o conhecimento que adquirem no seio organizacional (Zhang e Ng, 2012). Como tal, 

Hipótese 9 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Colaboração e a 

Atitude de Partilha de Conhecimento. 

 

1.4.4. Modelo Concetual de Investigação 

 

As ligações e relações existentes entre as hipóteses e as variáveis já expostas na revisão da 

literatura da presente dissertação de mestrado, serão, assim, graficamente representadas 

através do seguinte modelo concetual de investigação:  

  

 

 

 

 

 

                     

 

                                                   

 

 

 

 

 

  Figura 3: Modelo concetual de investigação. 
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2.1. Breve caracterização da empresa estudada: 

 

A Edivalor SA, empresa de construção e obras públicas, fundada em 2008 (ano de início da 

crise do subprime) tem demonstrado, ao longos dos anos, grande sentido de orientação para o 

mercado uma vez que sempre conseguiu direcionar a sua estratégia para outros mercados e 

clientes diferenciados que lhe permitiram manter o estatuto de PME líder desde 2010, 

conquistando mesmo o prémio de PME excelência em 2011 e mais recentemente, em 2015, o 

prémio de PME líder Gold por manter o seu estatuto durante 5 anos sem interrupções. 

Tabela 5 - Breve descrição da empresa estudada.  

EDIVALOR – CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS SA 

          Denominação Social 

  

Edivalor – Construção e Obras Públicas  

Natureza Jurídica Sociedade Anónima 

Ano de Fundação 2008 

Sede 
Rua Monte da Paz, nº 80 4575-058 Alpendorada, Várzea e Torrão, Marco de 

Canaveses, Porto, Portugal 

Objeto social 

Construção civil e obras públicas, compra e vendas de imóveis, revendas dos 

adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e administração de imóveis. 

Promoção imobiliária, comércio, importação, exportação e representações de 

materiais e equipamentos para a construção civil, aluguer de equipamentos 

para a construção civil. Elaboração de projetos, direção e fiscalização de 

obras. Extração de granito e outras rochas similares. Fabricação de artigos de 

granito e de rochas.  

 

Capital social 500.000,00€  

CAE principal 41200-R3 

CAE secundário 68100-R3 

Alvará 63944 

Número de colaboradores 
A empresa conta com cerca de 530 colaboradores nos seus registos, dos 

quais cerca de 200 estão neste momento a exercer funções.  

Classificação PME 

Volume de negócios 2016 3.927.512,72€ 

Volume de negócios 2017 

            Volume negócio 2018 

                     (até 09/07/2018) 

5.795.927,86€ 

4.140.345,52€ 

Mercados 
Essencialmente estrangeiros, dos quais: Espanha, França, Bélgica e 

Alemanha.  
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Logotipo até 2016 

 

 Logotipo desde 2017 

 

 

Fonte: Certidão Permanente com código de acesso: 7657-4314-8056 e informações facilitadas pela empresa 

O negócio da empresa baseia-se na construção civil em toda a sua generalidade, no entanto, 

no decorrer do ano 2016, a Edivalor SA decidiu expandir o seu negócio à arte de extrair e 

fabricar artigos em granito, adquirindo, para o efeito, uma pedreira e uma fábrica de 

tratamento e transformação da matéria-prima. Estando sediada no Marco de Canaveses, 

afirma-se com uma grande influência no setor da construção, especialmente com a sua 

presença em mercados estrangeiros onde demonstra a sua enorme capacidade de adaptação e 

onde só tem alcançado sucessos.  

A empresa afirma dispor de um corpo técnico com as qualificações académicas e a 

experiência profissional adequadas à generalidade das áreas de especialização e serviços 

realizados pela mesma, não esquecendo que, quando necessário, a empresa mostrar-se-á 

sempre preparada para complementar as suas valências com colaborações e parcerias 

externas.  

Segundo fonte da Edivalor SA, a missão da mesma passa pela satisfação completa de todos os 

intervenientes (clientes, fornecedores e colaboradores) com a garantia de uma constante 

evolução qualitativa na execução dos trabalhos que a empresa assume. Manter a empresa num 

caminho de crescimento sustentado e sustentável e o caminho da internacionalização em 

mercados emergentes com forte potencial de crescimento no setor da construção civil são 

alguns dos objetivos da empresa que defende e assume como cultura um modelo de gestão 

baseado na confiança mútua.  

O último ano tem sido dedicado à restruturação da empresa devido ao facto de ter assumido 

os trabalhos e colaboradores de uma outra empresa do setor que infelizmente abriu 

insolvência. Estas mudanças, que incrementam a performance da empresa (principalmente a 
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vertente financeira, visível no aumento do volume de negócios) criaram a necessidade de gerir 

novos conhecimentos, quer tácitos quer explícitos e será interessante analisar a forma como a 

Edivalor SA reagirá. 

Tem sido verificada a manutenção da fraca performance da Edivalor SA que tem assumido 

atrasos, má execução e consequentes multas dos seus clientes. Têm ocorrido acidentes sem 

explicação e o volume de negócios da mesma, por si só, não indica o bom desempenho da 

mesma. O descontentamento dos clientes é quase geral, alertando estes para o facto da 

adaptação ao mercado da parte da Edivalor SA não ser a melhor. A empresa trabalha 

maioritariamente internacionalmente e existe uma necessidade contínua de adaptação e 

consequente inovação para atingir os objetivos a que se propuseram. Contudo, existem várias 

lacunas que os próprios administradores da empresa não conseguem identificar, daí a extrema 

dificuldade, ou melhor impossibilidade de os corrigir. A gestão de conhecimento, verificada 

através da estratégia adotada para o efeito, prejudica esta má fase que a Edivalor SA atravessa 

uma vez que a informação não parece fluir no seio da empresa, limitando a criação, por parte 

dos vários intervenientes, de conhecimento capaz de melhorar a performance organizacional 

da mesma de forma sustentável através da sua partilha. 
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3.1. Metodologia 

 

A presente dissertação terá como objetivo geral confirmar a influência dos fatores inibidores e 

influenciadores da partilha de conhecimento na performance organizacional no setor da 

construção através da definição de objetivos específicos como a confirmação de uma relação 

positiva entre a descentralização e a intenção de partilha de conhecimento e relações positivas 

entre confiança e colaboração, aprendizagem e confiança, colaboração e atitude de partilha de 

conhecimento, intenção de partilha de conhecimento e comportamento de partilha de 

conhecimento, aprendizagem e performance organizacional da empresa e finalmente entre 

comportamento de partilha de conhecimento e performance organizacional da empresa. Foi 

realizado um estudo de caso confirmatório, aplicado a uma amostra intencional, efetuado a 

uma empresa do setor da construção civil previamente definida e de forma quantitativa com 

recurso a um questionário, alvo de um pré-teste, com variáveis devidamente testadas e 

validadas na literatura existente e representado no Apêndice A desta dissertação.  

O questionário foi aplicado a colaboradores com funções intermediárias da empresa objeto de 

estudo. A amostra estudada representará um total de 151 inquiridos. No contexto particular da 

empresa servirão de base os estudos efetuados por Lee e Choi (2003) e Zhang e Ng (2012), 

focados no poder das motivações sociais da partilha de conhecimento em pequenas e médias 

empresas para que se consiga provar a verdadeira influência de fatores inibidores e 

facilitadores referidos pelos mesmos autores, percetíveis no contexto da empresa a estudar e 

na performance organizacional da mesma (Wang e Wang, 2012), através do estudo de 

variáveis como colaboração, confiança, intenção de partilha de conhecimento, comportamento 

de partilha de conhecimento, atitude de partilha de conhecimento, descentralização, 

aprendizagem e performance organizacional da empresa. Sendo um estudo de caso é 

necessário ter em consideração, tal como nos explicam Leal et al. (2015), a limitação dos 

resultados obtidos pois cingem-se unicamente à cultura organizacional da empresa em estudo 

e, mesmo funcionando como um exemplo do setor da construção que poderá ter 

particularidades que se estendem ao setor na sua generalidade, à análise da parte nunca 

poderão ser retiradas conclusões de um todo, no entanto, permite-nos testar as hipóteses em 

análise num contexto prático e realista.  

Para que sejam percebidas as relações existentes entre as dimensões alvo de estudo desta 

dissertação, partilha de conhecimento e performance organizacional, serão verificadas as 
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seguintes variáveis, já descritas na presente dissertação, tendo como referência Lee e Choi 

(2003) Zhang e Ng (2012) e Wang e Wang (2012): 

Tabela 6 - Variáveis estudadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Descrição do estudo   

 

Os fatores inibidores e influenciadores da partilha de conhecimento no setor da construção, 

representados, na sua generalidade, pelas variáveis COL, CON, IPC, CPC, APC, CEN e APZ 

já devidamente testadas e validadas na literatura pelos autores Lee e Choi (2003) e Zhang e 

Ng (2012), serão analisados na ótica da cultura organizacional da empresa objeto de estudo e 

a consequente influência destes fatores na performance organizacional (POE) (Wang e Wang, 

2012) da mesma permitirão auferir a validade das hipóteses anteriormente propostas, de 

acordo com a revisão da literatura, e com o consequente estudo confirmatório realizado 

através da realização de um inquérito interno com recurso a questionários aplicados a uma 

amostra intencional composta por recursos humanos de diversos departamentos da empresa 

do setor da construção selecionada.   

O questionário é descrito e aplicado com o intuito de conhecer as perceções e opiniões dos 

profissionais de uma organização do setor da Construção Civil relativamente à partilha de 

conhecimento e performance organizacional e, como tal, baseando-nos nas variáveis 

anteriormente referidas, o mesmo é composto por 37 questões com opções de resposta 

permitida através de uma escala validada por Lee e Choi (2003) e Zhang, He e Zhou (2012) 

de 1 a 5, sendo que foram inseridas 5 questões para testar a variável COL (colaboração), 6 

questões para testar a variável CON (confiança), 4 questões para testar a variável CPC 

(comportamento de partilha de conhecimento), 4 questões para testar a variável APC (atitude 

VARIÁVEIS 

COL Colaboração 

CON Confiança 

CPC Comportamento Partilha Conhecimento 

APC Atitude Partilha Conhecimento 

IPC Intenção Partilha Conhecimento 

CEN Descentralização 

APZ Aprendizagem 

POE Performance Organizacional da Empresa 
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de partilha de conhecimento), 4 questões para testar a variável IPC (intenção de partilha de 

conhecimento), 5 questões para testar a variável CEN (descentralização) e 5 questões para 

testar a variável POE (performance organizacional da empresa). As opções de resposta, tendo 

em conta a escala referida (de 1 a 5 em todas as questões), variam de discordo totalmente a 

concordo totalmente ou de discordo plenamente a concordo plenamente quando testada a 

escala de concordância, de muito raramente a muito frequentemente quando testada a escala 

de frequência, de muito má a muito boa, de muito prejudicial a muito benéfica, de 

completamente inútil a muito prejudicial e de muito desagradável a muito agradável quando 

testada a escala de perceção. 

O desenvolvimento dos instrumentos de medida são graficamente expostos na tabela 7: 

 

Tabela 7 - Instrumentos de medida 

VARIÁVEIS INSTRUMENTOS DE MEDIDA FONTES 

 

PARTILHA DE CONHECIMENTO 

   

Colaboração (COL) 

Os membros da nossa empresa estão satisfeitos com o grau 

de colaboração existente entre eles. 

Os membros da nossa empresa apoiam-se uns aos outros. 

Os membros da nossa empresa são prestativos. 

Na nossa empresa existe uma predisposição para a 

colaboração entre departamentos. 

Na nossa empresa existe a prática de aceitar a 

responsabilidade no caso de existirem falhas. 

Lee e Choi (2003) 

Confiança (CON) 

Os membros da nossa empresa são geralmente confiáveis. 

Os membros da nossa empresa apresentam uma confiança 

recíproca nas intenções e comportamentos dos outros 

membros.  

Os membros da nossa empresa apresentam uma confiança 

recíproca na capacidade dos outros membros. 

Os membros da nossa empresa apresentam uma confiança 

reciproca no que diz respeito ao comportamento para atingir 

objetivos organizacionais. 

Os membros da nossa empresa apresentam uma confiança 

recíproca nos outros no que diz respeito a interesses globais 

em detrimento de interesses particulares. 

Os membros da nossa empresa têm relações baseadas na 

confiança recíproca.  

Lee e Choi (2003) 

Comportamento de 

partilha de 

conhecimento (CPC) 

Partilho as minhas competências técnicas (p.ex. métodos de 

construção) com os colegas de trabalho. 

Partilho a minha experiência de gestão (p.ex. experiência de 

controlo de processo) com os colegas de trabalho. 

Partilho documentações ou manuais oficiais com os colegas 

de trabalho. 

Zhang e Ng (2012) 
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Partilho conhecimentos de projeto (p.ex. condições da obra, 

estado do projeto, pedido de clientes) com os colegas de 

trabalho. 

Atitude de partilha de 

conhecimento (APC) 

A minha partilha de conhecimento com os meus colegas de 

trabalho é … 
Zhang e Ng (2012) 

Intenção partilha de 

conhecimento (IPC) 

Partilharia as minhas competências técnicas (p.ex. métodos 

de construção) com os colegas de trabalho. 

Partilharia a minha experiência de gestão (p.ex. experiência 

de controlo de processo) com os colegas de trabalho. 

Partilharia sempre documentação ou manuais oficiais com 

os colegas de trabalho. 

Partilharia conhecimentos do projeto (p.ex. condições da 

obra, estado do projeto, pedidos de clientes) com os colegas 

de trabalho. 

Zhang e Ng (2012) 

Descentralização 

(CEN) 

Os membros da nossa empresa podem tomar medidas sem 

supervisão. 

Os membros da nossa empresa são encorajados a tomar as 

suas próprias decisões.  

Os membros da nossa empresa assumem as decisões/ações 

que estão a comunicar/tomar. 

Os membros da nossa empresa não precisam de perguntar ao 

seu supervisor antes de atuarem. 

Os membros da nossa empresa podem tomar decisões sem 

autorização. 

Lee e Choi (2003) 

Aprendizagem (APZ) 

 A nossa empresa proporciona vários programas de 

formação formal para o desempenho de funções. 

A nossa empresa proporciona oportunidades para 

desenvolvimento individual informal para além da formação 

formal como a atribuição e rotação de funções. 

A nossa empresa encoraja os colaboradores a participar em 

seminários, colóquios, etc.  

A nossa empresa proporciona várias atividades, tais como: 

clubes de convívio e encontros com a comunidade. 

Os membros estão satisfeitos com a formação laboral ou 

com os programas de autodesenvolvimento. 

Lee e Choi (2003) 

 

PERFORMANCE ORGANIZACIONAL 

   

Performance 

organizacional da 

empresa (POE) 

Os nossos clientes estão satisfeitos do que os clientes dos 

nossos concorrentes. 

A qualidade dos nossos serviços é superior à qualidade dos 

serviços da concorrência 

A capacidade de resposta da nossa empresa é superior à da 

concorrência. 

A gestão de custos da nossa empresa é melhor do que a gestão 

de custos dos nossos concorrentes. 

Wang e Wang 

(2012) 

 

A caracterização sociodemográfica, completamente anónima, é realizada no final do 

questionário com indicação requerida, através de resposta múltipla, de género, idade, estado 

civil, nível de escolaridade (completo), área de atuação (departamento), situação laboral, 
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(tempo de trabalho), situação laboral (tipo de contrato ou vínculo) e ainda 3 questões de 

resposta livre para verificar o tempo de profissão exercido na generalidade, tempo de 

profissão exercido na instituição alvo de estudo e título do cargo exercido pelos inquiridos na 

mesma.  

À empresa selecionada, foram distribuídos os questionários acima caracterizados, sendo que 

30 deles ficaram nas instalações da sede social da mesma em Portugal, sendo respondidos 

maioritariamente por colaboradores administrativos e de direção e os restantes 170 

questionários dos 200 impressos, foram aplicados na filial da empresa na Bélgica onde se 

encontra a maioria dos projetos e capital humano da mesma, entre os quais membros 

operários, membros intermediários e de ligação, como engenheiros civis, arquitetos e 

orçamentistas e alguns membros de gestão. Foram respondidos no total 153 questionários 

sendo que 2 deles não foram considerados devido a ausência de caracterização 

sociodemográfica.       
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Os fatores facilitadores e inibidores da partilha de conhecimento, representados pelas 

variáveis testadas, que serviram de base à elaboração do questionário aplicado, permitem-nos 

fazer uma análise comparativa destes com a real performance organizacional da empresa 

estudada e perceber se funcionarão como causas e, posteriormente, consequências do bom ou 

mau desempenho da empresa.  

A Edivalor SA, como referido na caracterização da mesma, atravessa um momento de 

investimento e extensão de negócios. Será esta abertura a novos horizontes empresariais uma 

prova da existência de uma partilha eficiente de conhecimento ou os não tão bons resultados 

percebidos nesta fase do investimento elucidam à falta de eficácia dessa mesma partilha? 

Estas questões serão respondidas pela análise e interpretação dos dados recolhidos através dos 

questionários efetuados aos colaboradores com funções intermediárias da Edivalor SA. 

 

4.1. Caracterização da amostra 

Colaboraram no estudo um total de 151 sujeitos. A maioria era do género masculino (92.7%), 

do escalão etário 25-44 anos (58.9%), casada (48.3%) e com habilitações ao nível do ensino 

primário (72.5%). 

Tabela 8 - Caracterização Sociodemográfica (N = 151).  

 

 

 

 
N % 

Género   

    Feminino 11 7.3 

    Masculino 140 92.7 

Idade   

    18 - 24 19 12.6 

    25 - 44 89 58.9 

    45 - 64 41 27.2 

    ≥ 65  2 1.3 

Estado civil   

    Solteiro 54 35.8 

    Casado 73 48.3 

    Divorciado 19 12.6 

    Viúvo 5 3.3 

Escolaridade   

    Ens. primário 108 72.5 

    Ens. Básico 14 9.4 

    Ens. Secundário 11 7.4 

    Ens. Profissional 16 10.7 
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4.2. Resultados 

 

De acordo com as variáveis aplicadas e descritas na metodologia desta dissertação, numa 

primeira fase, foram obtidos os seguintes resultados relativamente às variáveis de partilha de 

conhecimento, tendo em conta a validade e a fiabilidade da média e desvio padrão calculados: 

4.2.1. Estatística Descritiva – Análise das variáveis 

O cálculo da média e desvio padrão das variáveis de partilha de conhecimento permite-nos 

retirar, de forma ainda preliminar, as seguintes conclusões: 

 

Tabela 9 - Análise de dados globais variável COL. 

 

Através da análise da variável COL (colaboração) na sua generalidade, é percetível que a 

Edivalor SA vê na colaboração entre colegas de trabalho um aspeto importante e decisivo. 

Percebe-se ainda que os membros da empresa são relativamente prestativos, já que a variável 

COL3 conseguiu uma média de 3.64, amplamente relacionada com o grau de colaboração 

existente (COL1) que se fixou nos 3.61 de média.  

Tabela 10 - Análise de dados globais variável CON.  

Variável CON - Confiança 

Variável COL - Colaboração 

 Escala 1-5 (discordo 

totalmente – concordo 

totalmente) 

                                Colaboração 
Média Desvio 

Padrão 

COL1 – Satisfação grau de colaboração existente 3.61 1.03 

COL2 – Apoio mútuo 3.53 1.00 

COL3 – Membros prestativos 3.64 1.00 

COL4 – Predisposição para colaboração entre departamentos 3.53 1.02 

COL5 – Aceitar responsabilidades em caso de falhas 3.47 1.09 

  

 3.56 1.03 

 Escala 1-5 (discordo 

totalmente – concordo 

totalmente) 

                                Confiança Média 
Desvio 

Padrão 

CON1- Membros geralmente confiáveis 3.67 1.03 

CON2-Confiança recíproca intenções e comportamentos dos membros 3.59 1.08 

CON3-Confiança recíproca na capacidade dos membros 3.61 1.02 

CON4-Confiança recíproca para atingir objetivos organizacionais 3.65 1.00 
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A variável de confiança (CON) demonstra que a Edivalor SA realmente cumpre o defendido 

na cultura organizacional da empresa, passível de consulta no sítio online da mesma, (média 

global de 3.65) e que tal como referido na caracterização da mesma, gere o seu negócio com 

um modelo de gestão baseado na confiança mútua entre colaboradores, que neste caso são o 

nosso objeto de estudo. 

Tabela 11 - Análise de dados globais variável CPC.  

Variável CPC – Comportamento Partilha de Conhecimento 

 

No caso do comportamento de partilha de conhecimento, a média global fixa-se em 2.85, o 

que sugere fracos comportamentos de partilha de conhecimento por parte dos colaboradores 

da empresa. No entanto, alguns aspetos aparecem com mais lacunas que outros. A partilha de 

competências técnicas e correspondente ao comportamento adotado para tal apresenta um 

nível relativamente superior aos restantes (CPC1 – 3.14), o que poderá significar a existência 

de partilha de métodos de construção entre colegas aquando da realização das suas tarefas. 

Além disso, como visto na caracterização sociodemográfica da Edivalor SA, grande parte dos 

colaboradores da empresa fazem parte do Departamento de Produção da mesma, daí a ligeira 

diferença de valores entre as variáveis CPC. 

 

 

 

 

CON5-Confiança recíproca nos interesses globais em detrimento dos particulares 3.68 1.08 

CON6-Relações baseadas na confiança recíproca 3.69 1.08 

  

 3.65 1.05 

 Escala 1-5 (Muito 

raramente – Muito 

frequentemente) 

                                Comportamento Partilha de Conhecimento Média 
Desvio 

Padrão 

CPC1- Frequência de partilha de competências técnicas  3.14 1.14 

CPC2- Frequência de partilha de experiência de gestão 2.83 1.24 

CPC3-Frequência de partilha de documentações ou manuais oficiais 2.61 1.22 

CPC4-Frequência de partilha de conhecimentos de projeto 2.83 1.14 

  

 2.85 1.19 
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Tabela 12 - Análise de dados globais variável APC.  

Variável APC – Atitude Partilha de Conhecimento 

 

A atitude para a partilha de conhecimento apresenta-se bastante confusa, já que o objetivo da 

inserção desta variável no questionário seria perceber qual a perceção dos colaboradores 

relativamente à importância da partilha de conhecimento no setor. Como tal, julgo que as 

respostas surgiram um pouco confusas, pois a média baseia-se no 3.44, apesar do desvio 

padrão de fixar em 0.77, indicando-nos uma opinião neutra ou quase neutra, já que a escala 

foi alterada a cada item da variável como é percetível na tabela 12.  

 

Tabela 13 - Análise de dados globais variável IPC.  

Variável IPC – Intenção Partilha de Conhecimento 

 

Tal como no comportamento de partilha, também na intenção de partilha foi verificada uma 

ligeira discrepância entre as vertentes nível 1 (CPC1e IPC1) das respetivas variáveis. A média 

desta varável é de 3.49 e quando falamos de partilha de competências técnicas, a média 

 Escala 1-5  

Atitude Partilha de Conhecimento Média 
Desvio 

Padrão 

 Muito má / Muito boa 

APC1- Partilha de conhecimento com os colegas de trabalho 3.43 0.98 

 Muito prejudicial/ Muito 

benéfica 

APC2- Partilha de conhecimento com os colegas de trabalho 3.65 0.82 

 Completamente inútil/ 

Muito prejudicial 

APC3- Partilha de conhecimento com os colegas de trabalho 3.02 0.47 

 Muito desagradável/Muito 

agradável 

APC4- Partilha de conhecimento com os colegas de trabalho 3.66 0.80 

  

 3.44 0.77 

 Escala 1-5 (Discordo 

Totalmente/ Concordo 

Totalmente) 

Intenção Partilha de Conhecimento Média 
Desvio 

Padrão 

IPC1- Intenção de partilha de competências técnicas 3.76 1.04 

IPC2- Intenção de partilha de experiência de gestão 3.38 0.96 

IPC3- Intenção de partilha de documentações ou manuais oficiais 3.28 1.05 

IPC4- Intenção de partilha de conhecimentos de projeto 3.54 1.03 

  

 3.49 1.02 
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revela-se nos 3.76, indicando que grande parte dos inquiridos adere a este tipo de partilha de 

conhecimentos, uma vez que consideramos que estes serão sobretudo de carácter tácito. 

 

Tabela 14 - Análise de dados globais variável CEN.  

Variável CEN- Descentralização 

 

Analisando a variável CEN, é bastante percetível o nível de centralização da empresa. Os 

colaboradores demonstram que não têm autonomia suficiente para o cumprimento das suas 

funções e poderá ser a partir deste ponto que a estratégia de partilha de conhecimento da 

empresa falhará. O conhecimento deve ser coletivo e partilhado de forma autónoma e sem 

receios. A média de 2.42 representa um resultado muito negativo para a empresa e poderá 

revelar também um possível descontentamento com a situação por parte dos colaboradores, o 

que conduzirá a um ciclo vicioso quando associado aos resultados menos bons das restantes 

variáveis analisadas e assim comprometer todo o processo de gestão e partilha de 

conhecimento da empresa. 

Tabela 15 - Análise de dados globais variável APZ.  

Variável APZ – Aprendizagem 

 Escala 1-5 (Discordo 

Totalmente/ Concordo 

Totalmente) 

Descentralização Média 
Desvio 

Padrão 

CEN1- Tomam medidas sem supervisão 2.28 1.13 

CEN2- São encorajados a tomar as próprias decisões 2.64 1.16 

CEN3- Assumem decisões/ações que comunicam/tomam 2.77 1.18 

CEN4- Não precisam de perguntar ao supervisor antes de atuarem 2.30 1.08 

CEN5- Tomam decisões sem autorização 2.13 1.06 

  

 2.42 1.12 

 Escala 1-5 (Discordo 

Totalmente/ Concordo 

Totalmente) 

Aprendizagem Média 
Desvio 

Padrão 

APZ1- Proporciona programas de formação para desempenho de funções 2.56 1.27 

APZ2-Proporciona oportunidades para desenvolvimento individual 2.65 1.23 

APZ3-Encoraja os trabalhadores a participar em seminários, colóquios, etc,… 2.39 1.08 

APZ4-Proporciona várias atividades (por exemplo clubes de convívio) 2.38 1.07 

APZ5-Os membros estão satisfeitos com a formação laboral  2.46 1.15 

  

 2.49 1.16 
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Apesar de uma diferença relativa em relação à variável CEN, a variável APZ, com apenas 

2.49 de média, indica mais uma vez que a empresa apresenta graves lacunas quando falamos 

de programas de aprendizagem contínua proporcionados aos colaboradores, quer formal quer 

informal, para o desempenho eficaz e eficiente das funções para que foram contratados. Estas 

duas variáveis apresentam uma relação estrita pois a centralização é uma causa/consequência 

da falta de formação dos colaboradores, principalmente no setor da construção, onde, e como 

já visto na revisão da literatura desta dissertação, o baixo nível de formação bem como a 

relativamente baixa importância que se dá ao capital intelectual no setor, proporcionam e 

tornam inevitável que o poder esteja centralizado e assim sendo o conhecimento estará 

centralizado também.  

Quando relacionadas as variáveis acima descritas com características sociodemográficas 

como género, nível de escolaridade, área de atuação e carreira na instituição (rotatividade), 

todos fatores inibidores da partilha de conhecimento no setor, são percebidos resultados 

bastante elucidativos. 

Tabela 16 - Análise de dados globais variável POE. 

Variável POE – Performance Organizacional da Empresa 

 

A perceção do nível de performance da empresa por parte dos colaboradores é um indicador 

do nível de partilha de conhecimento no seio da mesma. Como revisto na literatura, a medição 

da performance organizacional não representa uma tarefa fácil para as organizações, até por 

que, e principalmente no setor da construção, se baseiam em resultados quantitativos tais 

como posições de mercado alcançadas, rentabilidade, taxa de crescimento, taxa de sucesso e 

tamanho do seu negócio em relação aos seus concorrentes. A partilha de conhecimento entre 

os vários colaboradores dos vários departamentos da empresa, significaria um conhecimento 

 Escala 1-5 (Discordo 

Plenamente/ Concordo 

Plenamente) 

Performance Organizacional da Empresa Média 
Desvio 

Padrão 

POE1- Os nossos clientes estão mais satisfeitos do que os clientes dos nossos 

concorrentes 
3.23 1.20 

POE2- A qualidade dos nossos serviços é superior à qualidade dos serviços da 

concorrência 
3.34 1.12 

POE3- A capacidade de resposta da nossa empresa é superior à da concorrência 

 
3.08 1.10 

POE4- A gestão de custos da nossa empresa é melhor do que a gestão de custos dos 

nossos concorrentes 
3.09 1.06 

  

 3.19 1.12 
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organizacional comum e beneficiaria as estratégias de desenvolvimento e melhoria da 

performance quer individual quer organizacional. Num setor onde os indicadores de medida 

de performance ainda não se encontram bem definidos e ajustados À realidade atual, é ainda 

mais desvalorizada a partilha de conhecimento sobre o tema. No caso da empresa estudada, 

não encontramos exceção uma vez que a média se fica nos 3.19 (de nem concordo nem 

discordo) revelando o total desconhecimento em relação à performance da empresa por parte 

dos colaboradores, indicando assim a existência de uma partilha de conhecimento 

insuficiente.  

 

4.2.2. Estatística Inferencial – Teste de hipóteses 

 

As variáveis de partilha de conhecimento serão, numa segunda fase, analisadas 

estatisticamente e correlacionadas com a dimensão da performance organizacional da empresa 

para que seja possível retirar conclusões quanto à confirmação das hipóteses propostas. 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva (frequências absolutas e 

relativas, médias e respetivos desvios-padrão) e estatística inferencial. O nível de 

significância para aceitar ou rejeitar a hipótese nula foi fixado em (α) ≤ 0,05. Usou-se o 

coeficiente de consistência interna Alfa de Cronbach, o teste t de Student para amostras 

independentes, a Anova Repeated Measures e a Anova One-Way. O pressuposto de 

normalidade de distribuição dos valores foi analisado com o teste de Shapiro-Wilk e o 

pressuposto de homogeneidade de variâncias foi analisado com o teste de Levene. Quando os 

pressupostos dos testes t de Stdudent e Anova One-Way não se encontravam satisfeitos estes 

foram substituídos pelas suas alternativas não paramétricas designadamente o teste de Mann-

Whitney e o teste de Kruskal-Wallis.  

A Path Analysis foi efectuado com o Software AMOS v.24 e as restantes análises com o 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 24.0 para Windows. 

Em termos profissionais, tratava-se de uma amostra com alguma experiência profissional já 

que 33.3% tinham entre 11 a 20 anos de experiência, embora a maioria estivesse há 

relativamente pouco tempo na empresa pois 76.2% tinham menos de 1 ano na empresa. Uma 

percentagem elevada (96.5%) trabalhava a full-time e cerca de 71% tinha um contrato de 

trabalho a termo certo. 
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Tabela 17 - Dados Profissionais 

 
N % 

Tempo de empresa   

     Até 1 ano 115 76.2 

    2 - 5 anos 27 17.9 

    6 - 10 anos 8 5.3 

    11 - 20 anos 1 .7 

Tempo de função   

     Até 1 ano 10 6.7 

    2 - 5 anos 27 18.0 

    6 - 10 anos 27 18.0 

    11 - 20 anos 50 33.3 

     ≥ 20 anos 36 24.0 

Tipo de horário   

    Full-time 138 96.5 

    Part-time 5 3.5 

Situação laboral   

     Quadro 9 6.4 

     Contrato termo incerto 14 10.0 

     Contrato termo certo 99 70.7 

     Estágio 2 1.4 

     Ocasional 14 10.0 

 

A consistência interna das escalas utilizadas no presente estudo foi avaliada com o coeficiente 

de consistência interna Alfa de Cronbach. Os valores são todos superiores a .90 (excelente). 

Para não prejudicar a consistência interna da variável APC, foi retirado o item APC3 uma vez 

que reuniu poucas respostas demonstrando que existiu confusão na perceção do mesmo por 

parte dos inquiridos já que se revelou contraditório com os valores obtidos nos 3 restantes 

itens da variável.   

 
Tabela 18 - Consistência Interna 

  

Alfa de 

Cronbach 

Nr de 

itens 

COL Colaboração .967 5 

CON Confiança .985 6 

CEN Descentralização .943 5 

APZ Aprendizagem .959 5 

CPC Comportamento partilha conhecimento .934 4 

APC Atitude partilha conhecimento .910 4 
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IPC Intenção partilha conhecimento .924 4 

POE Performance organizacional empresa .919 4 

 

 

Os valores das estatísticas descritivas dos valores obtidos nas escalas podem ser apreciados na 

tabela 19. Nela indicamos os valores mínimos e máximos, médias e respetivos desvios 

padrão. O valor mais elevado foi obtido na escala Confiança (3.60) e o mais baixo na escala 

Descentralização (2.42). O comportamento de partilha de conhecimento (CPC) é 

significativamente menos bem avaliado do que a atitude de partilha conhecimento (APC) e 

Intenção partilha conhecimento (IPC), F repetead measures (2, 300) = 113.136, p = .001. 
 

Tabela 19 - Estatísticas Descritivas 

  Mínimo Máximo Média 
Desvio 

padrão 

COL Colaboração 1.00 5.00 3.55 .96 

CON Confiança 1.00 5.00 3.60 .99 

CEN Descentralização 1.00 5.00 2.42 1.02 

APZ Aprendizagem 1.00 4.80 2.47 1.06 

CPC Comportamento partilha conhecimento 1.00 5.00 2.82 1.07 

APC Atitude partilha conhecimento 2.00 5.00 3.56 .79 

IPC Intenção partilha conhecimento 1.00 5.00 3.55 .94 

POE Performance organizacional empresa 1.00 5.00 3.18 1.00 

 

 

Como revisto no capítulo I da presente dissertação, mais precisamente na tabela 4 do mesmo, 

os fatores organizacionais inibidores da partilha de conhecimento no setor da construção civil 

prendem-se com: os recursos, maioritariamente tempo, o baixo nível de formação/ capital 

intelectual, a alta rotatividade e setor maioritariamente masculino.Quando falamos de 

recursos, e referindo-nos ao tempo, é notória e percetível a sua inclusão nos fatores inibidores 

organizacionais de partilha de conhecimento uma vez que estamos a falar de um setor de 

projetos com prazos fixos e onde o tempo é escasso. Em relação aos restantes inibidores, 

torna-se importante realizar uma comparação entre grupos para confirmarmos se estes fatores 

organizacionais de facto inibem a partilha de conhecimento no setor. 
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4.2.2.1. Comparação por género  

 

Devido à escassez de mulheres no setor da construção, e ainda devido às funções que 

desempenham no mesmo poderá considerar-se pouco importante esta comparação. Apesar de 

como revisto na literatura, o género feminino percecionar de forma diferente e melhorada 

várias dimensões de partilha de conhecimento na generalidade, no setor da construção, onde a 

maior parte do capital humano se encontra no departamento de produção. Estando a falar de 

projetos de construção que exigem capacidades físicas bastante desenvolvidas, raras são as 

mulheres que daí fazem parte, ocupando apenas funções administrativas e de gestão, pelo que 

não faz sentido uma comparação deste género neste setor. No entanto, selecionamos os 

homens com funções similares às mulheres que participaram no estudo para conseguirmos um 

resultado mais ajustado ainda que com uma amostra bastante pequena (10 mulheres e 15 

homens), através das estatísticas de grupo de um teste T de amostras independentes 

representadas na tabela 20: 

 
Tabela 20 - Comparação por Género 

 

                 Género N Média 

Erro 

Desvio 

Erro 

padrão 

da média 

 
     

COL 
Feminino 10 4,0000 0,49507 0,15656 

Masculino 15 4,0133 0,76674 0,19797 

CON 
Feminino 10 3,9500 0,40410 0,12780 

Masculino 15 4,0667 0,74490 0,19230 

CPC 
Feminino 10 3,7750 0,69630 0,22020 

Masculino 15 3,7000 1,14090 0,29460 

APC 
Feminino 10 3,9000 0,49090 0,16990 

Masculino 15 3,9833 0,56160 0,14500 

IPC 
Feminino 10 4,4750 0,64820 0,20500 

Masculino 15 4,4000 0,68320 0,17640 

CEN 
Feminino 10 3,3600 0,80920 0,25590 

Masculino 15 3,4133 1,31810 0,34030 

APZ 
Feminino 10 3,0200 0,98870 0,31270 

Masculino 15 2,9600 1,07940 0,27870 

POE 
Feminino 10 3,9250 0,53450 0,16900 

Masculino 15 4,0667 1,08950 0,28130 
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Quando analisado o departamento de que as mulheres fazem parte e em relação aos seus pares 

do género masculino, ou seja, o departamento administrativo e de gestão da empresa, é 

percetível que as diferenças na perceção das dimensões estudadas não são significativas.  

 

4.2.2.2. Comparação por habilitações  

A comparação em função das habilitações revela as seguintes diferenças estatisticamente 

significativas: 

 
Tabela 21 - Comparação por Habilitações 

 Ens. Primário Ens. Básico Ens. Secundário Ens. profisional  

 M DP M DP M DP M DP F 

CO L 3.42 .97 3.90 1.21 3.76 .61 4.05 .53 8.823* 

CON 3.48 1.03 3.94 1.11 3.94 .57 3.94 .57 6.419 

CEN 2.18 .91 2.17 .57 3.42 1.13 3.58 .80 16.500*** 

APZ 2.30 1.05 2.77 1.14 2.98 .87 2.99 .86 4.198* 

CPC 2.56 1.02 3.04 1.04 3.34 .89 4.03 .63 30.287*** 

APC 3.39 .75 3.64 .73 4.03 .71 4.38 .48 26.533*** 

IPC 3.29 .86 3.79 .94 4.25 .66 4.61 .57 37.390*** 

POE 3.00 .95 3.00 1.11 4.02 1.09 4.02 .38 28.243*** 

               * p ≤ .05   ** p ≤ .01   *** p ≤ .001   

Colaboração, χ2
 KW (3) = 8.823, p = .032, os sujeitos com o ensino profissional percecionam 

significativamente melhor esta dimensão na empresa do que os sujeitos com o ensino 

primário. 

Descentralização, F(3, 145) = 16.500, p = .001, os sujeitos com o ensino primário ou básico 

percecionam significativamente menos bem esta dimensão na empresa do que os sujeitos com 

o ensino secundário ou profissional. 

 

Aprendizagem, F(3, 145) = 4.198, p = .015, os sujeitos com o ensino profissional percecionam 

significativamente melhor esta dimensão na empresa do que os sujeitos com o ensino 

primário. 

 

Comportamento partilha conhecimento, χ2
 KW (3) = 30.287, p = .001, os sujeitos com o 

ensino profissional percecionam significativamente melhor esta dimensão na empresa do que 

os sujeitos com o ensino primário. 
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Atitude partilha conhecimento, χ2
 KW (3) = 26.533, p = .001, os sujeitos com o ensino 

primário percecionam significativamente menos bem esta dimensão na empresa do que os 

sujeitos com o ensino secundário ou profissional. 

 

Intenção partilha conhecimento, χ2
 KW (3) = 37.390, p = .001, os sujeitos com o ensino 

primário percecionam significativamente menos bem esta dimensão na empresa do que os 

sujeitos com o ensino secundário ou profissional. 

 

Performance organizacional da empresa, χ2
 KW (3) = 28.243, p = .001, os sujeitos com o 

ensino primário ou básico percecionam significativamente menos bem esta dimensão na 

empresa do que os sujeitos com o ensino secundário ou profissional. 

 

Através da confirmação das perceções dos colaboradores por níveis de escolaridade verifica-

se que o baixo capital intelectual inibe organizacionalmente a partilha de conhecimento no 

setor da construção civil.  

 

4.2.2.2. Comparação por antiguidade na empresa 

 

A comparação em função do tempo na empresa revela as seguintes diferenças estatisticamente 

significativas: 

 
 

Tabela 22 - Comparação por Antiguidade na Empresa 

 Ate 1 ano 2 – 5 anos  ≥ 6 anos  

 M DP M DP M DP F 

COL 3.55 1.00 3.36 .86 4.11 .60 4.480 

CON 3.61 1.03 3.40 .86 4.20 .68 4.244 

CEN 2.28 .97 2.73 1.14 3.38 .79 10.696*** 

APZ 2.47 1.12 2.31 .87 3.11 .58 3.766 

CPC 2.77 1.08 2.74 .99 3.86 .84 4.588* 

APC 3.50 .80 3.60 .72 4.41 .46 11.249** 

IPC 3.44 .95 3.75 .82 4.44 .58 11.622*** 

POE 3.12 1.02 3.21 .97 4.06 .58 3.774** 

                            * p ≤ .05   ** p ≤ .01   *** p ≤ .001   
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Descentralização, χ2
 KW (2) = 10.696, p = .005, os sujeitos com mais anos de antiguidade na 

empresa percecionam significativamente melhor esta dimensão na empresa do que os sujeitos 

com menos de 1 ano na empresa. 

 

Comportamento partilha conhecimento, F(2, 148) = 4.588, p = .012, os sujeitos com mais 

anos de antiguidade na empresa percecionam significativamente melhor esta dimensão na 

empresa do que os sujeitos com menos de 6 anos na empresa. 

 

Atitude partilha conhecimento, χ2
 KW (2) = 11.249, p = .004, os sujeitos com menos anos de 

antiguidade na empresa percecionam significativamente menos bem esta dimensão na 

empresa do que os sujeitos com dois ou mais anos na empresa. 

 

Intenção partilha conhecimento, χ2
 KW (2) = 11.622, p = .003, os sujeitos com 1 ano ou 

menos de antiguidade na empresa percecionam significativamente menos bem esta dimensão 

na empresa do que os sujeitos com seis ou mais anos na empresa. 

 

Performance Organizacional Empresa, F(2, 148) = 3.744, p = .025, os sujeitos com mais 

anos de antiguidade na empresa percecionam significativamente melhor esta dimensão na 

empresa do que os sujeitos com menos de 6 anos na empresa. 

 

A alta rotatividade, fator característico do setor da construção, considerado como inibidor de 

partilha de conhecimento, é de facto uma das grandes barreiras organizacionais que o setor 

deve ultrapassar, uma vez que se confirmou que todas as dimensões são significativamente 

melhor percecionadas por colaboradores com maior antiguidade na empresa. 

 

4.3. Apresentação Hipóteses  

4.3.1. Teste de hipóteses 

 

Para testarmos as hipóteses apresentadas no modelo concetual de investigação sugerido e 

ainda o peso fatorial dos instrumentos de medida utilizados, foi desenvolvido um modelo 

estrutural representado na figura 4 onde se pode apreciar o ajustamento do modelo global a 

uma amostra de 151 colaboradores, com as estimativas estandardizadas das trajetórias.  
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O modelo explica 59% da performance organizacional da empresa. Os valores obtidos, χ2
/df 

= 2.255; CFI = .910; PCFI = .830; GFI = .709; RMSEA = .091, indicam uma qualidade de 

ajustamento entre sofrível a bom (Maroco, 2010).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As variáveis presentes no modelo concetual de investigação desenvolvido são, no modelo 

estimado da figura 4, correlacionadas com o intuito de se verificar a confirmação das 

hipotéticas relações existentes entre as mesmas. Desta forma e utilizando o coeficiente de 

       Figura 4: Modelo Estimado 
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correlação de Pearson, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos relativamente ao 

teste de hipóteses realizado: 

 

Hipótese 1 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Descentralização e a 

Intenção de Partilha de Conhecimento. 

 

O coeficiente de correlação entre a Descentralização e a Intenção Partilha Conhecimento é 

estatisticamente significativo, positivo e fraco (r = .243). Como o coeficiente é positivo isso 

significa que quanto mais elevada é a Descentralização mais elevada é a Intenção de Partilha 

de Conhecimento. Confirma-se assim a hipótese enunciada. 

 

Tabela 23 - Correlação CEN e IPC 

 Descentralização 

Intenção partilha conhecimento .243*** 

      *** p ≤ .001   

 

Apesar da hipótese se ter confirmado, tal como Lee e Choi (2003), acreditamos que um 

estudo mais aprofundado e exaustivo sobre estas variáveis se demonstraria pertinente em 

investigação futura pois todo o estudo revela que a empresa carece de instrumentos de partilha 

de conhecimento e que existe centralização de conhecimento o que poderá significar que 

estaremos perante um indício ainda mais grave, o do desconhecimento total de conhecimento 

que inibe os diversos departamentos de sequer o avaliarem, respostas aleatórias devido a esse 

mesmo desconhecimento ou ainda medo do risco que determinadas repostas poderiam 

significar, medo que, como visto anteriormente, inibe a intenção de partilha de conhecimento 

por parte dos colaborações. 

  

Hipótese 2 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Confiança. 

 

O coeficiente de correlação entre a Aprendizagem e a Confiança é estatisticamente 

significativo, positivo e moderado (r = .644). Como o coeficiente é positivo isso significa que 

quanto mais elevada é a Aprendizagem mais elevada é a Confiança. Confirma-se assim a 

hipótese enunciada. 
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Tabela 24 - Correlação APZ e CON 

 Confiança 

Aprendizagem .644*** 

      *** p ≤ .001   

 

As relações de confiança existentes entre indivíduos facilitam o desenvolvimento de 

capacidades que promovem todas as restantes relações mantidas no seio organizacional. 

Também a aprendizagem depende do nível de confiança dos colaboradores, quer entre eles 

quer com a cultura organizacional da empresa. É necessária uma conformidade com os 

objetivos organizacionais da empresa por parte dos seus colaboradores e a confiança na 

estrutura organizacional desempenha um papel fundamental para tal. A Edivalor SA 

confirmou a relação positiva existente entre a aprendizagem e a confiança, o que nos leva a 

admitir que os seus colaboradores mantêm relações de confiança suportados pelos meios de 

aprendizagem disponibilizados pela empresa e ainda que aprendem com a troca de 

conhecimento que realizam em contexto de trabalho. Essa aprendizagem é considerada 

porque existe confiança para tal e é partilhada porque existirá confiança do recetor seguinte 

para a receber. No caso da Edivalor SA, acreditamos que a aprendizagem a que os 

colaboradores se referem é a aprendizagem retirada de relações informais baseada na 

confiança mantida entre eles em detrimento do sistema organizacional de promoção da 

mesma por parte da empresa. 

Hipótese 3 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Confiança e a 

Colaboração. 

 

O coeficiente de correlação entre a Confiança e a Colaboração é estatisticamente 

significativo, positivo e elevado (r = .799). Como o coeficiente é positivo isso significa que 

quanto mais elevada é a Confiança mais elevada é a Colaboração. Confirma-se assim a 

hipótese enunciada. 

Tabela 25 - Correlação CON e COL 

 Confiança 

Colaboração .799*** 

      *** p ≤ .001   
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Como referem Lee e Choi (2003), a colaboração existente no seio organizacional deve ser 

baseada em relações de confiança entre os colaboradores de uma empresa. Desta forma, 

confirmamos que os colaboradores da Edivalor, SA colaboram entre si porque confiam nas 

opiniões e nas decisões uns dos outros. Esta relação de confiança facilita a partilha de 

conhecimento, derrubando uma das principais barreiras, anteriormente referidas na revisão de 

literatura da presente dissertação (Ang e Massingham, 2007).  

 

Hipótese 4 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Atitude de Partilha 

de Conhecimento e a Intenção de Partilha de Conhecimento.  

 

O coeficiente de correlação entre a Atitude de Partilha Conhecimento e a Intenção de Partilha 

de Conhecimento é estatisticamente significativo, positivo e elevado (r = .800). Como o 

coeficiente é positivo significa que quanto mais elevada é a Atitude de Partilha de 

Conhecimento mais elevada é a Intenção de Partilha de Conhecimento. Confirma-se assim a 

hipótese enunciada. 

 

Tabela 26 - Correlação APC e IPC. 

 
Intenção 

Partilha 

Conhecimento 

Atitude Partilha de Conhecimento .800*** 

      *** p ≤ .001   

 

A relação existente entre a atitude e a intenção tem vindo a ser estudada por vários 

investigadores na área da partilha de conhecimento através da TRA. Segundo Zhang e Ng 

(2012),a atitude para a partilha do conhecimento é mais importante do que mesmo as normas 

subjetivas para determinar a intenção de partilha por parte de colaboradores do setor da 

construção. Também na empresa estudada, a relação testada na hipótese 4 se confirma o que 

significará que os colaboradores da mesma percebem que quanto mais positivamente 

entenderem a partilha de conhecimento, mais intenção terão de participar nessa mesma 

partilha.  
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Hipótese 5 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Intenção de Partilha 

de Conhecimento e a Comportamento de Partilha de Conhecimento. 

 

O coeficiente de correlação entre a Intenção de Partilha Conhecimento e o Comportamento de 

Partilha do Conhecimento é estatisticamente significativo, positivo e elevado (r = .779). 

Como o coeficiente é positivo isso significa que quanto mais elevada é a Intenção de Partilha 

Conhecimento mais elevada é o comportamento de Partilha Conhecimento. Confirma-se 

assim a hipótese enunciada. 

 

Tabela 27 - Correlação IPC e CPC 

 Comportamento partilha 

  conhecimento 

Intenção partilha conhecimento .779*** 

      *** p ≤ .001   

 

Como visto, a TRA sugere que os comportamentos de partilha estão intimamente 

relacionados com a intenção para a mesma. A intenção de partilha de conhecimento já 

relacionada na hipótese 1 com a descentralização, refere-se à predisposição que os indivíduos 

apresentam para partilhar o seu conhecimento. A empresa demonstra um certo nível de 

centralização, mas, e segundo análise do comportamento de partilha do conhecimento, 

apresenta também o fomento de comportamentos que facilitam essa mesma partilha, 

permitindo estabelecer uma relação positiva entre as duas variáveis alvo de estudo. A empresa 

apresenta lacunas em relação a recursos tecnológicos e até de tempo disponibilizado aos seus 

colaboradores para a partilha de conhecimento, segundo respostas obtidas. No entanto, os 

colaboradores entendem que dispõem de recursos suficientes para adotarem comportamentos 

de partilha, considerando a intenção que têm para tal.  

 

Hipótese 6 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Performance Organizacional da Empresa. 

 

O coeficiente de correlação entre a Aprendizagem e a Performance Organizacional é 

estatisticamente significativo, positivo e fraco (r = .364). Como o coeficiente é positivo isso 

significa que quanto mais elevada é a Aprendizagem mais elevada é a Performance 

organizacional da empresa. Confirma-se assim a hipótese enunciada. 
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Tabela 28 - Correlação APZ e POE 

 
Performance 

Organizacional 

Aprendizagem .364*** 

      *** p ≤ .001   

 

Qualquer empresa de qualquer sector necessita da variável aprendizagem para alcançar o 

sucesso. A aprendizagem deverá fazer parte da cultural organizacional da empresa, através de 

formações, colóquios, seminários, etc., mas sobretudo, através de partilha de conhecimento 

tácito codificado, ou seja, explícito. Esse conhecimento está intimamente relacionado com a 

performance organizacional da empresa, já que é dele que depende o evitar de falhas já 

cometidas, o ganho de tempo na gestão de processos já tratados, o método de realização de 

trabalhos já testados, etc., em todo o tipo de setores mas principalmente o da construção que 

se rege por projetos temporários e de ações particulares, mas similares, em termos de 

realização. Existe uma ligação positiva entre as variáveis APZ e POE no contexto da Edivalor 

SA. No entanto, acreditamos que as respostas obtidas terão sido dadas com base no 

conhecimento tácito, transmitido em contexto de obra, principalmente quando falamos no 

departamento de produção uma vez que, quando se referem a instrumentos de medida sobre a 

passagem de conhecimento mais elaboradores e em suporto digital, consideramos que 

poderão ter sido dadas de forma aleatória dado o desconhecimento da existência desses 

métodos. A performance da empresa depende do nível de aprendizagem dos seus 

colaboradores e, apesar da confirmação da hipótese, acreditamos que um estudo exploratório 

sobre estas duas variáveis se justificaria numa investigação futura, para retirarmos as dúvidas 

sobre a real efetividade da aprendizagem existente no seio da Edivalor SA, já que a sua 

performance não tem sido a melhor.  

 

Hipótese 7 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Comportamento de 

Partilha de Conhecimento e a Performance Organizacional da Empresa. 

 

O coeficiente de correlação entre o Comportamento de Partilha do Conhecimento e a 

Performance Organizacional é estatisticamente significativo, positivo e moderado (r = .535). 

Como o coeficiente é positivo isso significa que quanto mais elevada é o Comportamento de 

Partilha do Conhecimento mais elevada é a Performance organizacional da empresa. 

Confirma-se assim a hipótese enunciada. 
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Tabela 29 - Correlação CPC e POE 

 
Performance 

Organizacional 

Comportamento de partilha conhecimento .535*** 

      *** p ≤ .001   

Como referido na hipótese 5, o comportamento de partilha de conhecimento depende da 

empresa e das condições que esta proporciona aos seus colaboradores, para uma partilha 

existente, eficaz e eficiente de conhecimento. Recursos como as infraestruturas, as tecnologias 

e o tempo destinado à partilha disponibilizados pela empresa alvo de estudo, são insuficientes 

de acordo com as respostas obtidas através da análise de média e desvio-padrão. O que 

influencia negativamente o comportamento de partilha dos seus colaboradores. No entanto, o 

estudo estatístico revelou que os colaboradores da empresa consideram que existe uma 

relação positiva entre o comportamento de partilha do conhecimento e a performance 

organizacional da empresa, o que revela que existe perceção desta importância, mas não 

sendo a mesma necessariamente valorizada. Como mencionado na análise da hipótese anterior 

e tendo em conta as mudanças estruturais na Edivalor SA sofridas no decorrer do último ano, 

um estudo posterior seria bastante pertinente para percebermos a intimidade da relação entre 

CPC e POE, sendo que o facto de estarem positivamente relacionadas se encontra desde já 

confirmado.  

 

Hipótese 8 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Aprendizagem e a 

Atitude de Partilha de Conhecimento. 

 

O coeficiente de correlação entre a Aprendizagem e a Atitude de Partilha Conhecimento é 

estatisticamente significativo, positivo e moderado (r = .480). Como o coeficiente é positivo 

isso significa que quanto mais elevada é a Aprendizagem mais elevada é a Atitude de Partilha 

de Conhecimento. Confirma-se assim a hipótese enunciada. 

 

Tabela 30 - Correlação APZ e APC 

 
Atitude Partilha 

Conhecimento 

Aprendizagem .480*** 

      *** p ≤ .001   
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A aprendizagem está na base de todo o processo de partilha de conhecimento. É necessário 

que um colaborador adote uma atitude de predisposição para a aprendizagem caso contrário 

não reterá a informação e consequentemente qualquer estratégia de gestão e partilha de 

conhecimento encontrará o seu fim neste ponto.  

A empresa estudada não proporciona os meios necessários para o fomento da aprendizagem 

dos seus colaboradores, uma vez que é percetível pelas respostas analisadas, que poucos são 

os programas de formação e desenvolvimento profissional dos mesmos. No entanto, os 

colaboradores, e segundo dados da correlação efetuada, reconhecem a existência da relação 

entre a aprendizagem e uma consequente atitude positiva quanto à partilha de conhecimento. 

 

Hipótese 9 – É esperada uma relação positiva e significativa entre a Colaboração e a 

Atitude de Partilha de Conhecimento. 

 

O coeficiente de correlação entre a Colaboração e a Atitude de Partilha Conhecimento é 

estatisticamente significativo, positivo e moderado (r = .402). Como o coeficiente é positivo 

isso significa que quanto mais elevada é a Colaboração mais elevada é a Atitude de Partilha 

Conhecimento. Confirma-se assim a hipótese enunciada. 

 

Tabela 31 - Correlação COL e APC 

 
Atitude Partilha 

Conhecimento 

Colaboração .402*** 

      *** p ≤ .001   

A atitude para a partilha do conhecimento pode depender de motivações intrínsecas e 

extrínsecas, como revisto na literatura. No entanto, como já confirmado na hipótese 3, a 

colaboração existente no seio organizacional da Edivalor, SA desempenha um fator 

determinante numa possível estratégia de conhecimento adotada pela mesma. Assim sendo, a 

atitude motivada por fatores intrínsecos, como inicialmente definida, é encontrada nesta 

análise positivamente relacionada com a variável colaboração que representará motivações 

extrínsecas e a existência de formação baseada nesta última, incutirá uma atitude de partilha 

de conhecimento aos colaboradores da empresa.   
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Os inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento influenciam a performance 

organizacional das empresas de construção civil? 

A necessidade de codificação de conhecimento tácito é ainda mais urgente no setor da 

construção do que em qualquer outro setor, uma vez que este apresenta um nível de 

rotatividade de recursos humanos exageradamente elevado, ainda que justificado com a 

natureza temporária dos projetos adjudicados. Apesar das diferenças existentes entre os 

variados projetos, existem informações que se adequam à generalidade dos mesmos e que 

permitiriam uma resposta imediata e acima de tudo correta a situações anteriormente vividas e 

ultrapassadas em obra. A performance das empresas do setor é negativamente afetada pela 

inexistência de processos que permitam a codificação e posterior partilha de conhecimento 

capturado, mesmo e principalmente em equipas efémeras, já que estas representam a realidade 

do setor. Assim sendo, e não conseguindo resolver a raiz do problema da alta rotatividade, o 

setor da construção terá que se ajustar da melhor forma possível ao adotar estratégias 

adequadas de gestão de conhecimento tendo sempre como consequência e objetivo principal a 

melhoria da performance organizacional. 

Uma vez que o setor da construção trabalha com projetos de prazos fixos, os intervenientes de 

cada projeto também têm uma agenda de reunião e partilha de conhecimento com prazos 

muito apertados. Este ciclo de partilha só será possível se existir uma estratégia de partilha de 

conhecimento de sucesso na empresa que consegue gerir ao mesmo tempo vários projetos 

diferentes como prazos diferentes, encontrando e reunindo informação no campo individual 

que fará parte do campo organizacional uma vez partilhada. Para tal é necessário que se 

mantenham equipas de trabalho, já que a cada troca, há enormes quantidades de informação e 

consequente conhecimento que se perde se ainda não partilhado devido ao tempo restrito de 

permanência na instituição.  

Foi mencionado na caracterização da empresa o mau momento que esta atravessa e tentamos 

descodificar esta situação através da análise de dados facilitados pelos colaboradores da 

mesma. Após analisados os fatores inibidores da partilha de conhecimento do setor da 

construção, e de acordo com as variáveis alvo de estudo, podemos avançar que provamos 

todas as hipóteses colocadas no modelo concetual desenvolvido uma vez que todos esses 

fatores estão neste momento a contribuir para a má performance da empresa. Todos eles 

atuam como barreiras para as dimensões principais, a partilha de conhecimento e a 

performance organizacional. Seguindo o modelo concetual desenvolvido na presente 

dissertação e comprovada a maioria das hipóteses apresentadas, quer pela literatura quer pelo 
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estudo confirmatório realizado, as soluções apresentadas poderão ser consideradas de cariz 

muito básico mas acreditamos que realmente são necessárias para a implementação de uma 

estratégia de partilha de conhecimento de sucesso na empresa, com as suas particularidades 

próprias e até mesmo no setor na sua generalidade.  

Contudo, e como já revisto em estudos anteriores, o setor da construção revelou no passado e 

revela nos dias de hoje, lacunas que se apresentam manifestamente difíceis de corrigir e que 

foram mencionadas, quer na revisão literária e verificadas através do estudo confirmatório 

realizado. O baixo capital intelectual bem como a alta rotatividade são as lacunas mais 

profundas do setor que inibem a codificação e partilha de conhecimento. Colaboradores que 

não exerçam atividade no escritório, principalmente trabalhadores em obra, não têm acesso a 

informações codificadas no sistema de partilha de conhecimento. Estamos, portanto, perante a 

um certo nível de centralização, uma vez que se limitam a receber ordens dos encarregados 

em obra, líderes de equipa e engenheiros responsáveis. Não têm oportunidade de partilhar os 

seus conhecimentos e seguem muitas vezes direções que experiências e interações anteriores 

lhes indicaram, cometendo erros, também eles já anteriormente cometidos por outros colegas. 

Através da realização do estudo literário anterior ao estudo confirmatório, foi possível 

verificar a existência de 4 fatores inibidores organizacionais à partilha de conhecimento no 

setor da construção: os recursos, maioritariamente tempo, o baixo nível de formação/ capital 

intelectual, a alta rotatividade e setor maioritariamente masculino. Pertencendo a empresa 

estudada a esse mesmo setor, foram analisados separadamente 3 destes fatores (baixo nível de 

formação/ capital intelectual, a alta rotatividade e setor maioritariamente masculino) através 

das variáveis apresentadas e por comparação de grupos, conduzindo inevitavelmente aos 

resultados já obtidos pelos autores referenciados. Desta forma, apenas podemos reforçar as 

soluções já apresentadas por estudos anteriores que sugerem:  

- Criar oportunidades de partilha de conhecimento, mais precisamente tempo destinado a essa 

mesma partilha através organização de reuniões frequentes entre equipas para o efeito e/ou 

horário previamente definido para a partilha, de preferência remunerado para incentivar os 

intervenientes no processo de gestão de conhecimento da empresa. 

- Dar mais oportunidades ao género feminino no departamento de produção, especialmente 

em tarefas de liderança de equipas, já que com as suas características próprias, poderá alterar 

completamente o rumo da gestão e partilha de conhecimento no setor, principalmente em 

cargos intermediários de receção, reunião e partilha de conhecimento.  
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- Proporcionar programas de formação, quer formal quer informal, de desenvolvimento 

individual ou de desenvolvimento coletivo bem como incentivar à formação e atualização 

contínua dos seus colaboradores. Este aspeto é essencial para aumentarmos a descentralização 

de poderes no setor e combatermos os baixos níveis de formação e capital intelectual.  

- Criar plataformas internas de partilha de conhecimento explícito entre colaboradores do 

departamento de produção e entre os diversos departamentos, pois os conhecimentos tácitos 

baseados na sua maioria em competências técnicas não chegam param a implementação e 

manutenção de uma estratégia de partilha de conhecimento viável. A descentralização de 

poderes deve mais uma vez ser tida em consideração neste aspeto pois devem ser transmitidos 

conhecimentos que são apenas detidos por membros de departamentos de gestão, senão 

mesmo só pela administração da empresa, a todos os colaboradores da mesma.  

- Reduzir a alta rotatividade existente. É impossível a partilha eficiente e eficaz de 

conhecimento quando este simplesmente e literalmente abandona a empresa antes mesmo de 

ser partilhado. Temos a indicação neste momento de que, parte dos colaboradores que 

participaram neste estudo à cerca de um ano atrás, já não exercem funções na mesma. É certo 

que o caracter temporário dos projetos que caracterizam o setor da construção representam 

parte da razão deste problema, mas as estratégias de gestão recursos humanos poderão 

também não estar a funcionar. Deve existir sempre conhecimento individual tácito adquirido 

em experiências anteriores e este deve ser apoiado e codificado através de recursos 

proporcionados pela empresa para que o conhecimento individual tenha como principal 

objetivo a contribuição para a existência de um conhecimento coletivo explícito que 

devidamente partilhado beneficiará, sem dúvida alguma, a performance organizacional da 

empresa a todos os níveis.  

De acordo com o que foi partilhado por um dos administradores da Edivalor SA, a realidade 

da empresa vai de encontro à generalidade do setor da construção civil, uma vez que esta cria 

esforços e iniciativas de partilha de conhecimento, mas, também como mencionado por 

Javernick-Will (2012), esses esforços e iniciativas falham antes de atingirem os objetivos da 

mesma. Desta forma, espera-se com este estudo, ter a perceção do nível de influência dos 

fatores inibidores e facilitadores da partilha de conhecimento na performance organizacional 

da empresa e tentar, desta forma, equilibrar a balança em favor dos fatores facilitadores 

criando uma possível metodologia de implementação de gestão do conhecimento adequada às 

características da Edivalor SA e incutindo no setor a necessidade absoluta da existência de um 

sistema de partilha de conhecimento para o alcance de um sucesso sustentável, baseado ou 
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não no exemplo apresentado mas sempre adequado às particularidades de cada empresa e 

focando-se sempre em tudo o que facilita e não naquilo que inibe. 

É ainda referido, por colaboradores da empresa, principalmente administrativos e de gestão, 

que o maior problema que enfrentam é o facto de não existir partilha e codificação de 

conhecimento suficiente para que colegas completem tarefas de outros quando estes não estão 

presentes o que indica que existe ainda a necessidade de uma maior descentralização de 

poderes na empresa. 

 Segundo a análise realizada de forma preliminar, podemos agora afirmar que o departamento 

de produção, um dos mais importantes para o desenvolvimento saudável da empresa, não 

exibe bons resultados no que diz respeito a qualquer variável analisada, o que induz a uma 

fraca partilha de conhecimento e consequentemente a erros evitáveis e já vividos 

anteriormente. Sem aprendizagem não pode existir partilha de conhecimento e sem partilha de 

conhecimento não existe aprendizagem possível pois os mesmos erros serão cometidos vezes 

sem conta. 

 Foi-nos permitido atingir com sucesso o objetivo principal e geral desta Dissertação que se 

prendia na perceção da forma como os inibidores e influenciadores da partilha de 

conhecimento influenciam a performance organizacional no setor da construção uma vez que 

todas as variáveis se encontram positivamente relacionadas o que facilita a aprendizagem e o 

consequente comportamento, atitude e intenção de partilha de conhecimento que está 

relacionado de forma bastante positiva com a performance organizacional da empresa.  

Contudo, e tendo em conta a análise estatística realizada à empresa, temos dados para avançar 

que a implementação de uma estratégia e de processos de partilha de conhecimento 

devidamente adequados à realidade da empresa, poderiam funcionar a longo prazo e assim 

melhorar significativamente a performance da mesma, já que vimos confirmadas todas 

hipóteses alvo de estudo propostas.  

Neste contexto, todos os objetivos específicos foram atingidos na medida em que 

comprovamos a existência de uma relação positiva entre a confiança e a colaboração, entre a 

colaboração e a atitude de partilha de conhecimento, entre a intenção e o comportamento de 

partilha de conhecimento, entre a aprendizagem e a performance organizacional da empresa e 

ainda entre o comportamento de partilha de conhecimento e a performance organizacional da 

empresa. O facto de todas as hipóteses terem sido confirmadas num setor onde os problemas 

de partilha de conhecimento são tão notórios e transparentes para a sociedade em geral, 
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permite-nos depreender a existência de um total desconhecimento por parte dos colaboradores 

dos variados departamentos que participaram no estudo, sendo que aquilo que não é 

conhecido não pode ser partilhado e não pode haver intenção de partilha se não houver algo a 

partilhar, ou poderão ter existido respostas aleatórias em relação aos instrumentos de medida 

utilizados para medir as variáveis estudadas já que o restante estudo literário nos direciona 

para a existência de um setor que exibe enumeras lacunas na área da gestão e partilha de 

conhecimento ainda nos dias de hoje. O medo do risco das repostas por parte dos 

colaboradores e medo de represálias foi percebido aquando da aplicação dos inquéritos o que 

poderá ter limitado a obtenção de resultados mais ajustados com a realidade da empresa e 

consequentemente do setor alvo de estudo. Um estudo posterior com recurso a entrevistas 

presenciais ou até uma análise interna da estratégia de partilha de conhecimento adotada pela 

empresa, poderá revelar resultados mais adequados ao setor da construção atual.   

No entanto, o antes e o após da realização desta dissertação registam mudanças significativas 

na visão dos líderes da empresa alvo de estudo o que repercutirá na sua atuação e subsequente 

performance organizacional da mesma. A oportunidade de apresentar os resultados obtidos da 

análise efetuada à empresa aos membros da Administração da Edivalor SA e a indicação de 

possíveis mudanças fáceis de executar no ambiente particular da empresa, gerou alguns danos 

colaterais positivos. Exemplos dessas mudanças foram mencionados pelos próprios gestores e 

codificados por membros administrativos da empresa e constam já como alterações fruto da 

clarificação que este estudo proporcionou, que, além do contributo esperado para a área da 

Gestão, pode, em primeiro lugar, dar a sua contribuição para a melhoria da performance da 

empresa estudada. O sistema de partilha de informações tais como documentos, mapas de 

controlo, processos contabilísticos, processos judiciais, etc., nos mais variados formatos ao 

qual intitulam de “servidor”, que se encontrava-se subvalorizado e pouco utilizado, hoje está 

presente na rotina diária dos colaboradores administrativos que usufruem da informação que 

representava o conhecimento tácito da empresa, codificado e tornado explícito, reduz o 

trabalho individual de cada um, o tempo gasto na criação de modelos próprios e 

consequentemente, como se provou, uma melhoria significativa na performance deste 

departamento. A imagem da empresa é também beneficiada com esta partilha de 

conhecimento, já que assume agora modelos gerais de comunicação interna e externa. O 

“servidor” é ainda limitado e bastante ultrapassado tendo em conta as plataformas de gestão e 

partilha de conhecimento existentes na atualidade. 



Capítulo V – Conclusões, Limitações e Sugestões para Investigação Futura 

69 

 

 A utilização de um sistema, ainda que limitado, de captura, codificação e partilha de 

conhecimento, como é o “servidor”, permite neste momento aos vários engenheiros civis a 

atualização imediata de valores e preços a considerar disponibilizados pelos comercias da 

empresa, o que se torna significativamente vantajoso em relação ao tempo e recursos de 

comunicações gastos, excluindo a internet já que é necessária para acesso ao “servidor”, para 

a submissão de propostas para concursos públicos em plataformas de contratação pública 

como a Vortal, AcinGov, AnoGov, Saphety ou Compras Públicas. Estas plataformas são 

bastante avançadas e dispõem de um sistema próprio de codificação e partilha de 

conhecimento que se encontrava subaproveitado pela empresa. Neste momento, já existe um 

certificado digital em nome da mesma que permite a validação e assinatura digital de 

documentos submetidos nestas plataformas e disponíveis a todos os que têm autorização de 

acesso. 

Como visto previamente na literatura (Cox et al., 2003), existe uma necessidade urgente de se 

desenvolverem instrumentos de medida de performance em empresas de pequena e média 

dimensão. Os estudos realizados, maioritariamente a nível macro não servem de base para 

este tipo de empresas que, como já visto, representam a maioria da conjuntura empresarial do 

nosso país. Desta forma, sem instrumentos adequados, a perceção de falhas e sucessos, níveis 

de performance atingida, níveis de satisfação de colaboradores internos e externos, bem como 

lucros suficientes ou insuficientes e a consequente necessidade de instituição de um sistema 

de gestão e partilha de conhecimento para evitar ou resolver situações que afetem 

negativamente a performance da maioria das empresas deste tipo, simplesmente não existe.    

Não podemos esquecer que são realmente as vaiáveis de partilha de conhecimento estudadas 

aplicadas de forma negativa ou simplesmente não verificadas, que prejudicam a performance 

da Edivalor SA. O ideal será criar uma estratégia de gestão e partilha de conhecimento 

baseada na aplicação positiva das mesmas variáveis e poderá ser por esta via, não abdicando 

da correção e diminuição gradual dos fatores inibidores, que a Edivalor SA e o setor na sua 

generalidade, poderão seguir os passos dos grandes setores da indústria de que faz parte e 

trabalhar devidamente adequado e enraizado à era do conhecimento que atravessamos para 

daí retirar os melhores resultados.  

O estudo realizado apresenta ainda limitações como o tamanho da amostra e dimensão da 

empresa estudada, não podendo o estudo ser aplicado à generalidade das empresas do setor 

bem como a restrição do fator tempo referindo o facto da recolha dos dados ter sido efetuada 

num determinado momento, já que o que válido hoje poderá não o ser amanhã, uma vez que 
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tal como o conhecimento, o tempo, que conduz à esperada evolução, não é estático. Estas 

limitações poderão ser atenuadas ou resolvidas com investigação futura.  

A performance da Edivalor SA, antes e depois da implementação de um sistema de gestão de 

conhecimento mais avançado e completo que o “servidor” já implementado, seria um 

interessante modelo de estudo para futuras investigações para podermos analisar a verdadeira 

influência da partilha de conhecimento na performance organizacional da empresa, na 

conjuntura atual do setor da construção nacional que se encontra em detrimento desde o ano 

da explosão da crise do subprime (2008), que também atingiu o setor, mas que tem mostrado, 

atualmente, resultados animadores que dão sinais de recuperação. Resultados, esses, que 

anseiam por estudos que permitam a criação de um modelo de medição de performance 

adequado à generalidade do setor, mais precisamente, pequenas e médias empresas, para 

avaliar a importância da partilha de conhecimento e os resultados da mesma após verificação 

de performance obtida antes e depois da adoção do modelo.  
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Apêndice A. Questionário 

 

Partilha de Conhecimento e Performance Organizacional no 

Setor da Construção - um estudo de caso 

Este questionário pretende conhecer as perceções e opiniões dos profissionais de uma organização do setor da 
Construção Civil relativamente à partilha de conhecimento e performance organizacional. O mesmo representa 
um instrumento fundamental para a realização da Dissertação de Mestrado em Gestão Empresarial da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro da estudante IOLANDA MARIA FERNANDES CAETANO MESQUITA 
DO COUTO, pelo que a sua colaboração é de máxima importância. 

 O seu preenchimento não lhe tomará mais do que 5 minutos. 

 
Os dados recolhidos são anónimos e confidenciais, destinando-se a tratamento estatístico com o objetivo 
restrito à investigação. 

Responda com toda a sinceridade a todas as questões assinalando o respetivo espaço, por favor tenha especial 
atenção para não deixar nenhuma questão em branco. 

Muito obrigado.  
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Utilize a seguinte escala para indicar o quanto 
concorda/discorda com as seguintes afirmações: 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
discordo 
nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

COL1 
Os membros da nossa empresa estão satisfeitos com o grau 

de colaboração existente entre eles 
1 2 3 4 5 

COL2 Os membros da nossa empresa apoiam-se uns aos outros 1 2 3 4 5 

COL3 Os membros da nossa empresa são prestativos 1 2 3 4 5 

COL4 
Na nossa empresa existe uma predisposição para a 

colaboração entre departamentos 
1 2 3 4 5 

COL5 
Na nossa empresa existe a prática de aceitar a 

responsabilidade no caso de existirem falhas 
1 2 3 4 5 

 Os membros da nossa empresa: 

     CON1 São geralmente confiáveis 1 2 3 4 5 

CON2 
Apresentam uma confiança recíproca nas intenções e 

comportamentos dos outros membros 1 2 3 4 5 

CON3 
Apresentam uma confiança recíproca na capacidade dos 

outros membros 1 2 3 4 5 

CON4 
Apresentam uma confiança recíproca nos outros no que diz 

respeito ao comportamento para atingir objetivos 

organizacionais  

1 2 3 4 5 

CON5 
Apresentam uma confiança recíproca nas decisões dos 

outros no que diz respeito a interesses globais em 

detrimento de interesses particulares 

1 2 3 4 5 

CON6 Têm relações baseadas na confiança recíproca 1 2 3 4 5 

 

 
      Com que frequência... 
Muito 
raramente 

Raramente 
Algumas 
vezes 

Frequenteme
nte 

Muito 
Frequentemente 

CPC1 
Partilho as minhas competências técnicas (p. ex. métodos 
de construção) com os colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

CPC2 Partilho a minha experiência de gestão (p. ex. experiência 
de controlo de processo) com os colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

CPC3 Partilho documentações ou manuais oficiais com os colegas 
de trabalho 

1 2 3 4 5 

CPC4 
Partilho conhecimentos de projeto (p. ex. condições da 
obra, estado do projeto, pedidos de clientes) com os 
colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

 

 

      

  Muito má Má Média Boa Muito boa 



 

81 

 

APC1 
A minha partilha de conhecimento com os meus colegas de 
trabalho é: 1 2 3 4 5 

  Muito 
prejudicial Prejudicial Média Benéfica Muito benéfica 

APC2 
A minha partilha de conhecimento com os meus colegas de 

trabalho é: 
1 2 3 4 5 

  Completame
nte Inútil 

Inútil Neutra Prejudicial Muito prejudicial 

APC3 
A minha partilha de conhecimento com os meus colegas de 

trabalho é: 
1 2 3 4 5 

  Muito 
desagradável 

Desagradável Neutra Agradável Muito agradável 

APC4 
A minha partilha de conhecimento com os meus colegas de 

trabalho é: 
1 2 3 4 5 

 

 

      

       

 
Utilize a seguinte escala para indicar o quanto 

concorda/discorda com as seguintes afirmações: 
Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
discordo 
nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

IPC1 
Partilharia as minhas competências técnicas (p. ex. métodos 

de construção) com os colegas de trabalho 
1 2 3 4 5 

IPC2 
Partilharia a minha experiência de gestão (p. ex. experiência 

de controlo de processo) com os colegas de trabalho 
1 2 3 4 5 

IPC3 
Partilharia sempre documentação ou manuais oficiais com 

os colegas de trabalho 
1 2 3 4 5 

IPC4 
Partilharia conhecimentos do projeto (p. ex. condições da 

obra, estado do projeto, pedidos de clientes) com os 

colegas de trabalho 

1 2 3 4 5 

       

 
Utilize a seguinte escala para indicar o quanto 

concorda/discorda com as seguintes afirmações: 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
discordo 
nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 Os membros da nossa empresa:      

CEN1 Podem tomar medidas sem supervisão  1 2 3 4 5 

CEN2 São encorajados a tomar as suas próprias decisões 1 2 3 4 5 
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CEN3 Assumem as decisões/ações que estão a comunicar/tomar 
1 2 3 4 5 

CEN4 
Não precisam de perguntar ao seu supervisor antes de 

atuarem 
1 2 3 4 5 

CEN5 Podem tomar decisões sem autorização 1 2 3 4 5 

 A nossa empresa:      

APZ1 
Proporciona vários programas de formação formal para o 

desempenho de funções 
1 2 3 4 5 

APZ2 
Proporciona oportunidades para desenvolvimento 

individual informal para além de formação formal como a 

atribuição e rotação de funções 

1 2 3 4 5 

APZ3 
Encoraja os colaboradores a participar em seminários, 

colóquios etc. 
1 2 3 4 5 

APZ4 
Proporciona várias atividades, tais como: clubes de convívio 

e encontros com a comunidade 
1 2 3 4 5 

APZ5 
Os membros estão satisfeitos com a formação laboral ou 

com os programas de autodesenvolvimento 
1 2 3 4 5 

 

Utilize a seguinte escala para indicar o quanto 

concorda/discorda com as seguintes afirmações: 
Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
discordo 
nem 
concordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

POE1 
Os nossos clientes estão mais satisfeitos do que os clientes 

dos nossos concorrentes 
1 2 3 4 5 

POE2 
A qualidade dos nossos serviços é superior à qualidade dos 

serviços da concorrência 
1 2 3 4 5 

POE3 
A capacidade de resposta da nossa empresa é superior à da 

concorrência 
1 2 3 4 5 

POE4 
A gestão de custos da nossa empresa é melhor do que a 

gestão de custos dos nossos concorrentes 
1 2 3 4 5 
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Caracterização sociodemográfica  

 

Género 

        Feminino 

        Masculino 

Idade  

        18 a 24 anos 

        25 a 44 anos 

        45 a 64 anos 

        65 ou mais 

 

Estado Civil 

        Solteiro(a) 

        Casado(a)/União de Facto 

        Divorciado(a)/ Separado(a) 

        Viúvo(a) 

 

Nível de Escolaridade 

(completo) 

        Ensino Básico 

        Ensino Secundário 

        Ensino Profissional 

        Ensino Superior 

 

Área de Atuação 

        Departamento Administrativo 

        Departamento Recursos Humanos 

        Departamento Contabilidade 

        Departamento de Orçamentação 

        Departamento de Gestão de Projetos 

        Departamento de Produção 

        Outro _________________ 

 

Situação Laboral (tempo de 

trabalho) 

        Full-Time 

        Part-Time 

Situação Laboral (tipo de 

contrato ou vínculo) 

        Quadro 

        Contrato a termo incerto 

        Contrato a termo certo  

        Estágio Profissional 

        Ocasional/ Prestação de serviços 

         Outro __________________ 

 

Há quanto tempo exerce a sua 

profissão? 
(Preencha o número de anos por favor.) 

_________________________________________________________________ 

Há quanto tempo trabalha 

nesta instituição? 
(Preencha o número de anos por favor.) 

_________________________________________________________________ 

Qual o título do cargo que 

exerce atualmente? 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


