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FLUXO DE CONHECIMENTO: PERSPECTIVAS DA LITERATURA
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Conhecimento é a chave para vantagem
competitiva sustentável, assim fluxos de
conhecimento oportunos e eficazes
permitem que o conhecimento esteja
disponível para os diversos membros da
equipe que dele necessitam..

Este estudo teve por objetivo analisar as
variáveis que influenciam o fluxo de
conhecimento.
Foi realizada uma pesquisa qualitativa,
exploratória, através da análise de

1. Introdução

2. Metodologia

Foram identificados 19 facilitadores:
Capacidade de absorção; Capacidade de
transferência/ compartilhamento; Clima
organizacional; Motivação/ comunicação/
colaboração; Confiança; Contexto; Cultura;
Estoque de conhecimento; Estrutura; Fonte
de conhecimento; Interação; Laços sociais;
Mobilidade; Natureza do conhecimento;
Proximidade. Receptor; Recursos
econômicos; Setor de atividade; e Sistemas
de informação.
Para que haja fluxo do conhecimento, os
indivíduos devem estar motivados a
compartilhar o conhecimento. Em relação
aos aspectos motivadores, pode-se perceber
a relevância de estabelecer estruturas de
compensação internas, que sejam
suficientes para motivar os indivíduos no
compartilhamento do conhecimento -
atentando para que a prática não gere uma
dependência excessiva.
A motivaçãoinclui expectativasde receber

3. Resultados e Conclusões 
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Portanto, destaca-se que um dos
principais fatores para o progresso está
relacionado ao entendimento do
conhecimento, assim sendo, a realização
deste estudo partiu do pressuposto de que
os estudos sobre fluxo de conhecimento
podem fornecer subsídios para a
compreensão de quais as variáveis que
interferem neste processo.
.
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exploratória, através da análise de
conteúdo de 114 artigos relacionados com
fluxo de conhecimento e suas variáveis
influenciadoras, publicados entre 2004 a
2014, nas bases Science Direct e Scopus.
Desse modo buscou-se identificar e
analisar os influenciadores desse fluxo,
categorizando-os em: facilitadores,
dificultadores e motivadores.
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A motivaçãoinclui expectativasde receber
recompensas materiais, ser valorizado e
reconhecido, além de receber
conhecimentos quando necessário.
Motivadores intrínsecos, como aqueles
relacionado ao estado de espírito positivo
por ter contribuído para o desenvolvimento
do outro, para o desempenho global da
organização ou a confiança em sua
capacidade, também irão influenciar no
fluxo.
Mesmo que um dos pressupostos do fluxo
do conhecimento seja que todos os
indivíduos estejam dispostos a contribuir,
alguns dificultadores, como exemplo:
perda de posição hierárquica, ausência de
mecanismos de incentivos, custo para
geração do conhecimento, aspectos
culturais como a língua, comunicação,
compreensão, entre outros,podem fazer

com que isso não se concretize


