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Este artigo é um ensaio teórico e tem o objetivo de registrar algumas 

limitações na aplicação da Teoria da Criação do Conhecimento de 

Nonaka. A importância da inovação e da gestão do conhecimento para 

qualquer ambiente organizacional, como  uma estratégia de 

enfrentamento à instabilidade atual, é amplamente reconhecida. 

Apesar disso, o estudo sistemático de seu processo de criação nas 

organizações ainda é muito recente, datado a partir da década de 

1980, se comparado com o início do estudo da administração. Adotou-

se a teoria da criação do conhecimento de Nonaka, já consolidada na 

literatura da gestão do conhecimento. O estudo pode ser caracterizado 

como estudo teórico, pois se utilizou da pesquisa bibliográfica 

sistemática sem verificações empíricas, tendo, portanto, seus 

resultados limitados pelo recurso metodológico do ensaio teórico. Ao 

final foram feitas algumas críticas à teoria apresentada, observando 

que: a legitimidade dos agentes da criação do conhecimento; o 

alinhamento de seus objetivos com os dos stakeholders; o 

comprometimento, a estabilidade e a rotatividade dos membros; a 

visão de negócio e de longo prazo; e a fonte da informalidade na 

organização varia conforme a natureza desta, assim como a 

redundância depende de sua cultura. O que revela que os requisitos 

nem sempre se aplicam a todo e qualquer tipo de organização, sendo 

necessário levar em consideração o contexto e a natureza de cada 

organização para poder aplicar da melhor forma os requisitos da 

teoria, conforme cada situação. 
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1.1  
1. Introdução 

Criação do conhecimento é um processo através do qual as organizações adquirem, 

organizam e processam informação com o objetivo de gerar novos conhecimentos 

(ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007; VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 

2001). 

Dentre a literatura da gestão do conhecimento, a teoria da criação do conhecimento de 

Nonaka é uma das mais consolidadas atualmente, pois expõe a criação do conhecimento 

organizacional de forma mais estruturada e detalhada. Ela parte de alguns pontos: 

 Essa teoria parte do princípio de existência dos dois tipos de conhecimentos colocados por 

Polanyi. O explícito, um tipo de conhecimento formal e sistemático, aquele que pode ser 

registrado em papel, expresso em forma de frases ou desenhos, e por isso pode ser 

comunicado e compartilhado facilmente; e o tácito, um conhecimento informal, vinculado 

aos sentidos, à percepção individual, à capacidade de expressão corporal, a convicções, a 

perspectivas, por isso um conhecimento de difícil transmissão (NONAKA, 1991; VON 

KROG; ICHIJO; NONAKA, 2001);  

 Parte também da idéia da Teoria da Estruturação de Guiddens (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997), que afirma que a estrutura influencia as pessoas e que as pessoas agem na estrutura, 

ou seja, são elas quem constrói a estrutura, revelando uma relação de interdependência 

entre estrutura e pessoas (NONAKA; TOYAMA, 2003); 

 Diferentemente das teorias tradicionais sobre as organizações, que tentam resolver as 

contradições que surgem entre os indivíduos, para a teoria da criação do conhecimento, 

essas contradições são necessárias, já que o conhecimento não é criado com um equilíbrio 

ótimo entre essas contradições existente nas organizações, mas com a síntese deles;  

 Além disso, Nonaka e Toyama (2003) não concordam com a visão estática que alguns 

autores têm sobre a organização, segundo a qual ela é dividida em processos, e cada 

atividade é realizada individual e separadamente sem interação com outras atividades da 

organização e sem a necessidade do entendimento do seu todo. Para os autores, a 

organização é um sistema complexo e dinâmico que interage com seus membros e com o 

ambiente; 

 E por fim, diferentemente das organizações ocidentais, que vêem a organização como 

máquina processadora de informações enxergando somente o conhecimento explícito, a 

abordagem das empresas japonesas, apesar de reconhecer o conhecimento explícito, o vê 

como algo basicamente tácito, pessoal, enraizado nas experiências de um indivíduo, tais 

como suas emoções, valores e ideais, incluindo insights e palpites (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).   

A teoria da criação do conhecimento de Nonaka (1991) foi desenvolvida baseada no 

sucesso das empresas japonesas (durante as décadas de 1980 e 1990). A capacidade de criação 

do conhecimento por parte delas não se deve à sua capacidade de fabricação, ao acesso ao 

capital de baixo custo ou às relações estreitas e de cooperação com clientes, fornecedores e 

órgãos governamentais; mas sim à sua capacidade e especialização na “criação do 

conhecimento organizacional”, a qual é conseqüência da incerteza e crises de mercado que 

elas enfrentaram muitas vezes - diferentes de empresas que dominavam o mercado e assim 

deixavam de inovar - forçando inovações contínuas e, conseqüentemente, a criação de novos 

conhecimentos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).   
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2. Teoria da criação do conhecimento 

Segundo Nonaka (1997), há alguns requisitos para se criar, armazenar e disseminar o 

conhecimento organizacional. 

É necessário que se crie conhecimento organizacional, impedindo que o conhecimento 

seja mantido apenas no âmbito individual. É o indivíduo quem o cria e não a organização, 

mas se essa informação não for transmitida à organização mantendo-se somente em nível 

individual, ela será perdida. Assim, o conhecimento tácito individual mobilizado deve ser 

ampliado organizacionalmente através dos quatro modos de sua conversão, num processo em 

espiral que começa no nível individual e vai subindo, cruzando seções, departamentos, 

divisões e organizações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). É nesse sentido que surge a 

importância do trabalho em equipe e das equipes interdisciplinares, pois cada indivíduo, de 

diferentes áreas pode contribuir para a solução de problemas com suas diferentes experiências 

de problemas anteriores e das resoluções encontradas para eles (RUS; LINDVALL, 2002). 

Assim, para que o conhecimento organizacional seja criado, é preciso converter os 

conhecimentos tácito e explícito através de quatro processos pelos quais o conhecimento 

individual é “amplificado” na organização por meio de um processo social entre indivíduos. 

São eles (NONAKA, 1991; NONAKA, 1994; NONAKA; TAKEUCHI, 1997; NONAKA; 

TOYAMA; KONO, 2000):  

 Socialização: conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito, o qual é um 

processo de compartilhamento de experiências que envolvem trabalho em grupo e 

experiência prática e direta, gerando conhecimento compartilhado;  

 Externalização: conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito através de 

ações que possam ser entendidas por outros, o qual é um processo de criação do 

conhecimento perfeito através do diálogo, reflexão coletiva e do uso de metáforas e 

analogias, gerando conhecimento conceitual;  

 Combinação: conversão do conhecimento explícito em conhecimento explícito, que é um 

processo de sistematização de conceitos em sistema de conhecimento, no qual, conceitos 

são formados pelas equipes através da combinação, edição e processamento a fim de 

formar novo conhecimento, é a sistematização do conhecimento, gerando conhecimento 

sistêmico;  

 Internalização: conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito, que é o 

processo de incorporação do conhecimento explícito sob a forma de conhecimento tácito, 

internalizando o novo conhecimento explícito compartilhado na organização pelos 

indivíduos, o qual ocorre através do “aprender fazendo”, da verbalização, dos modelos 

mentais e da diagramação, gerando conhecimento operacional. 

Cada um desses processos gera um tipo de conhecimento diferente. A socialização 

gera o conhecimento compartilhado (modelos mentais, por exemplo); a externalização gera o 

conhecimento conceitual (criação de um conceito através de metáforas e analogias); a 

combinação produz o conhecimento sistêmico (geração de protótipos, por exemplo); e a 

internalização dá origem ao conhecimento operacional (experiência prática) (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).  

Esse processo envolve indivíduo, grupo e organização e ocorre da seguinte maneira: 

inicialmente, o processo de socialização desenvolve um “campo” de interação, facilitando o 

compartilhamento de experiências, e assim, a criação do conhecimento começa com a 

socialização, um processo de conversão de novos conhecimentos através de experiências 

diretas compartilhadas no dia-a-dia da interação social com clientes, fornecedores, 
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concorrentes. Então o conhecimento tácito é articulado em explícito através da externalização 

para que outros possam entender através de conceitos, imagens, da reflexão coletiva e do 

diálogo com uso de metáfora e por analogia. As pessoas utilizam a consciência discursiva 

para tentar racionalizar e articular o mundo. O conhecimento explícito é recolhido e coletado 

dentro e fora da organização para ser divulgado por toda a organização, ou seja, ele é 

combinado, editado e transformado através do processo de combinação. É essa rede de 

interação entre o conhecimento recém-criado e o conhecimento já existente que provoca o 

processo de combinação. E, por fim, o conhecimento explícito criado e compartilhado por 

toda a organização é transformado em conhecimento tácito através do “aprender fazendo”, o 

chamado processo de internalização, no qual o conhecimento é aplicado e utilizado em ações 

concretas e se torna a base para novas rotinas, devendo ser atualizado através da ação, da 

prática e da reflexão. Esse processo de transformação entre as duas formas do conhecimento 

envolvendo indivíduo, grupo e organização, está representado na figura 1 (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997; NONAKA; TOYAMA, 2003). 

O conhecimento gerado pelo SECI desencadeia uma espiral de criação do 

conhecimento de expansão horizontal através do nível ontológico (indivíduo, grupo, 

organização e interorganização) que transcende fronteiras organizacionais como seções, 

divisões e departamentos e vertical através do nível epistemológico (conhecimentos tácito e 

explícito).  

 

 Figura 1 - Modelo SECI de transformação das formas de conhecimento  

Fonte: Nonaka e Konno (1998, p.43) 

O conhecimento não pode ser criado no vácuo, ele precisa de um lugar que dê 

significado à informação através da interpretação, sendo necessário, portanto, um contexto de 

interação dinâmico, capacitante, que possibilite criar, utilizar, compartilhar e disseminar o 

conhecimento: o chamado BA (NONAKA; KONO, 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  
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O ba fornece a energia, a qualidade e o local para a conversão do conhecimento 

ocorrer através da espiral do conhecimento. (NONAKA; TOYAMA, 2003). Ele é o espaço de 

compartilhamento na organização onde as relações emergem, possibilitando esse 

compartilhamento de tempo e espaço através da experiência direta, formando um contexto de 

linguagem comum entre os participantes do processo SECI (CRUZ; NAGANO, 2005). 

Esse contexto organizacional pode ser físico (um escritório, uma sala, um espaço para 

negócios), virtual (teleconferência, e-mail) e/ou mental (idéias, experiências compartilhadas) 

e é partilhado por dois ou mais indivíduos na organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; 

NONAKA; KONO, 1998; NONAKA; NISHIGUSHI, 2001). 

Nonaka e Takeuchi (1997) complementam, sugerindo três características-chave para a 

criação do conhecimento:  

 A linguagem figurada e o simbolismo para explicar o inexplicável, ou seja, o uso da 

linguagem figurada, da metáfora e da analogia para expressar intuições e insights, fazendo 

com que indivíduos fundamentados em diferentes contextos e com diferentes experiências 

compreendam algo intuitivamente através de símbolos, por exemplo, conhecimentos que 

têm, mas não são capazes de dizer através de palavras ou de maneira formal; 

 O compartilhamento do conhecimento pessoal em conhecimento organizacional para que 

tenha sentido para outras pessoas e possa ser transmitido à organização por meio de 

discussões, diálogos e debates em grupo; 

 E a ambigüidade e a redundância, de onde nascem novos conhecimentos ao estimular o 

diálogo freqüente e a comunicação e ao criar uma “base cognitiva comum” entre os 

funcionários. 

Outro ponto é que a organização deve oferecer condições capacitadoras necessárias 

para que o indivíduo, no grupo, crie conhecimento organizacional, através de cinco condições 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997): 

 Intenção organizacional, que pode ser definida como a aspiração de uma organização às 

suas metas;  

 Autonomia aos membros da organização, o que introduz oportunidades inesperadas e 

possibilita a automotivação dos indivíduos para a criação de conhecimento;  

 Flutuação e caos criativo, que estimulam a interação entre a organização e o meio 

ambiente externo, possibilitando a exploração da ambigüidade, da redundância e dos 

ruídos dos sinais ambientais, aprimorando seu sistema de conhecimento;  

 Redundância, informações que transcendem as exigências operacionais imediatas dos 

membros da organização, aumentando o volume de informações a serem processadas; e  

 Variedade de requisitos dos membros da organização, o que facilita que se enfrentem 

diferentes situações.  

A criação do conhecimento organizacional envolve cinco fases, conforme a figura 2: 

Primeiramente o compartilhamento do conhecimento tácito através da interação; a criação de 

conceitos, que envolve diálogo e reflexão coletiva; seguida da justificação de conceitos, uma 

espécie de filtragem; a construção de protótipos, de arquétipos, transformando os conceitos 

em algo tangível, concreto; e o nivelamento do conhecimento, a difusão interativa, ou seja, 

uma atualização contínua (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; VON KROG; ICHIJO; NONAKA, 

2001). 

O conhecimento é inerente aos seres humanos, portanto não se transferem ou 

compartilham com facilidade e espontaneidade. Há um processo gerencial que facilita a 

criação e difusão do conhecimento, que é uma síntese dos dois modelos gerenciais 
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dominantes - os modelos top-down (de cima para baixo) e bottom-up (de baixo para cima) 

(ALVARENGA NETO; BARBOSA; PEREIRA, 2007; NONAKA; TAKEUCHI, 1997).  

O modelo gerencial middle-up-down (do meio para cima e para baixo) coloca o 

gerente de nível médio no centro da gestão do conhecimento e redefine o papel da alta 

gerência e dos funcionários da linha de frente. Assim, a gerência de nível médio resolve a 

contradição entre o que a alta gerência espera criar (que normalmente são visões sonhadoras) 

e o que realmente existe no mundo real (visão dos funcionários de linha de frente) 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

 

 
 

Figura 2 - Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 

 Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.96) 

Do mesmo modo que há um modelo gerencial que facilita a criação e a transmissão do 

conhecimento, há uma estrutura que também o faz. Essa estrutura é a estrutura em hipertexto, 

que é a combinação de dois tipos básicos de estrutura, a burocracia e a força-tarefa. Uma 

estrutura não -hierárquica e auto-organizada que funcione em conjunto com sua estrutura 

hierárquica formal. É um sistema aberto que interage com o ambiente externo (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997).   

Uma organização em hipertexto é constituída em níveis pelos quais seus membros 

podem mudar de contexto: o sistema de negócios, no qual são realizadas as operações normais 

de rotina; a equipe de projeto, na qual várias delas se engajem em atividades criadoras do 

conhecimento; e a base de conhecimento, no qual o conhecimento organizacional gerado nos 

dois níveis superiores é recategorizado e recontextualizado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).   

O conhecimento novo só pode ser criado através da contradição e da interação 

intensiva entre ambiente externo e interno, do compartilhamento e da internalização de 

habilidades e aprendizados de outros e de seu ajuste à identidade da empresa (NONAKA; 

TOYAMA, 2003; NONAKA, 1991; NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

De acordo com o autor são esses requisitos e práticas que criam um ambiente propício 

a uma gestão do conhecimento efetiva e, conseqüentemente, à inovação. 
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3. Crítica à teoria da criação do conhecimento 

A teoria da criação do conhecimento de Nonaka (1991; 1994) é considerada 

atualmente uma das principais teorias sobre o tema. Como toda teoria, ela possui algumas 

limitações. Assim, apesar de, às vezes negligenciados, alguns autores fazem uma revisão 

crítica dela. 

As críticas à teoria de Nonaka têm início já na revisão feita pelo autor de negligenciar 

as melhores fontes sobre a filosofia do conhecimento ocidental (JORNA, 1998).  

Conceitualmente a teoria de Nonaka também está aberta a críticas. O autor não explica 

claramente seus conceitos, dando espaço para ambigüidades, o que ocorre quando: 

 Ele define os conceitos referentes a contexto, ambiente e ba e não discute se estes três 

conceitos são sinônimos ou se há diferenças entre eles (ZHU, 2006);  

 Quando o autor faz uso de forma errada do conceito de Polanyi (1966
1
 apud POWELL, 

2003; 1969
2
 apud GOURLAY, 2005) ao explicitar esse conhecimento que Polanyi já havia 

definido como não articulável em palavras (GOURLAY, 1995; TSOUKAS, VLADIMIROU, 

2001 apud POWELL, 2003);  

 Quando o autor define conhecimento tácito como inarticulável em palavras e, 

contraditoriamente, três dos dois exemplos fornecidos envolvem diálogo (GOURLAY, 1995);  

 Quando ele novamente faz uso errado da definição de conhecimento tácito de Polanyi ao 

considerar as características implícito e tácito como partes de um mesmo conhecimento, o que 

não acontece na obra de Polanyi (LI, GAO, 2003);  

 Quando Nonaka define conhecimento, que pode ser resumido como crença em direção a 

verdade, sendo que crença é uma posição pessoal, algo que se acredita e conhecimento é um 

padrão, um inquérito, algo aceito por todos, algo comprovado, algo generalizável (DEWET, 

1986);  

 E quando Nonaka faz grande distinção entre informação e conhecimento ao mesmo 

tempo em que baseou sua pesquisa sobre conhecimento em estudos anteriores sobre 

informação semântica, não demonstrando a equivalência entre esses conceitos (conhecimento 

e informação semântica). Sendo assim, sua teoria deveria ser considerada uma teoria 

semântica (e não sintática) de criação da informação e não do conhecimento (GOURLAY, 

2003; GOURLAY, NURSE, 2005; LYUDE, 2007). 

Além da falta de clareza dos conceitos e da ambigüidade presente, outras lacunas são 

destacadas pelos críticos da teoria:  

 Ela não explica como as mentes produzem idéias, como novos conhecimento são 

produzidos, apenas cita o que fazer para facilitar a criação destes (BEREITER, 1999 apud 

POWELL, 2003; GOURLAY, NURSE, 2005);  

 Ela reconhece o conhecimento abstrato, mas fala pouco sobre como ele é gerenciado 

(GOURLAY, NURSE, 2005); 

 Ela não considera a detecção de problema no SECI, o qual é parte importante da inovação 

(ENGESTRON, 1999 apud LYUDE, 2007); 

 Ela é subjetiva, levando a um relativismo perigoso, já que o autor justifica o problema da 

autoridade gerencial, negligenciando o conhecimento científico para organização (ESSERS, 

SCHREINEMAKERS, 1997); 

                                                 
1
 POLANYI, M. (1966). The Tacit Dimension. New York: Anchor Day Books. 

2
 POLANYI, M. (1969). The logic of tacit inference. In M. Grene (Ed.), Knowing and being: Essays (pp.138–

158). London: Routledge & Kegan Paul. 
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 E, por fim ela também falha ao não reconhecer o compromisso de diferentes grupos com 

suas idéias, resultando na necessidade de resolver esse conflito pela autoridade gerencial 

como algo ruim para a criatividade e inovação (ESSERS, SCHREINEMAKERS, 1997).  

Tratando do SECI, o cerne da teoria:  

 Nonaka fornece exemplos para a socialização, mas não explica como ocorre a 

transformação de conhecimento tácito em conhecimento tácito. Além disso, o exemplo da 

máquina de fazer pão (que ele usa para expressar essa tranformação através da observação do 

aprendiz sobre a ação do padeiro, percebendo a necessidade de um mecanismo da máquina 

para torcer o pão) nada mais é do que a aquisição de competências da teoria da aprendizagem 

(GOURLAY, 2005); 

 O exemplo do projeto de um carro que Nonaka fornece para a externalização não 

garante que um conhecimento que já existia foi externalizado com o uso de metáforas e 

analogias. Esse conhecimento pode ter sido criado. Nada comprova que esse conhecimento 

era um conhecimento que já existia na organização e foi externalizado (GOURLAY, 2005). 

 Nonaka apenas define combinação, não explicando como ela ocorre e não fornecendo 

evidências empíricas de sua ocorrência (GOURLAY, 2005); 

 Quanto a internalização, este processo nada mais é do que o aprender fazendo da 

aprendizagem organizacional, sem testes empíricos (GOURLAY, 2005); 

 Além disso, o exemplo (a experiência de uma empresa durante o processo de 

desenvolvimento de uma máquina de fazer pão) que a teoria apresenta, com o intuito de 

demonstrar e comprovar a espiral de transformação do conhecimento e os quatro modos de 

conhecimento evidencia apenas os processos de socialização e externalização, não 

demonstrando na prática a ocorrência dos processos de combinação e internalização. O 

exemplo utilizado também não demonstra a necessidade de interação entre essas formas de 

conhecimento, a qual acaba limitando a crença nos contextos de Nonaka (GOURLAY, 2006);    

 No diz respeito a tranformação do conhecimento, não é em razão de uma forma de 

conhecimento auxiliar na aquisição de outra forma de conhecimento que ele é convertido 

neste outro conhecimento. O conhecimento explícito é gerado com o auxílio do que sabemos 

tacitamente sobre determinado assunto, mas não que ele se transforme em conhecimento 

explícito, ele auxilia na aquisição do conhecimento explícito, somente (COOK, BROW, 1999 

apud POWELL, 2003); 

 Outra questão é que Nonaka apresenta a espiral da ciração do conehcimento 

organizacional, mas não explica como esse conhecimento individual (cerne do processo) é 

criado (BEREITER, 1999 apud POWELL, 2003 e POWELL, 2003). 

Portanto, faltam detalhes e exemplos convincentes sobre cada um dos modos de 

transformação (cerne do processo) é criado. 

A teoria da criação do conhecimento também é questionada quanto aos métodos de 

pesquisa (ENGESTRON, 1999; GOURLAY, 1995; GOURLAY, 2003; JORNA, 1998; 

LYUDE, 2007):  

 Falta suporte empírico de validação experimental e legitimidade dos métodos de pesquisa 

realizados (ENGESTRON, 1999; GOURLAY, 1995; GOURLAY, 2003; LYUDE, 2007); 

 É duvidoso que um processo tão complexo quanto o processo de criação de conhecimento 

possa ser identificado por meio de questionário de auto-preenchimento somente (GOURLAY, 

1995; GOURLAY, 2003);  

 O SECI é um modelo de processo e o questionário mede apenas conteúdo (GOURLAY, 

2003); 
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 O percentual de variância alcançado pela análise fatorial foi satisfatória somente para 

dois processos (socialização e combinação) não o sendo para as outras duas formas de 

transformação (externalização e internalização). Assim, a alegação de que o modelo foi 

validado não pode ser confirmada, já que a pesquisa só foi satisfatória/validou dois dos quatro 

modos de conversão. Além dele validar um modelo de processo baseado em conteúdo e não 

em processo (GOURLAY, 2003). 

A apresentação de histórias de sucesso é interessante para se refletir e discutir, mas 

não é suficiente para comprovar teorias. 

Em geral, Nonaka articula bem um processo complexo ao identificar e descrever o 

processo através de conceitos, como o modo de conversão do conhecimento e as condições de 

criação de conhecimento, facilitando o entendimento destes. No entanto, muitos dos conceitos 

são abstratos, e às vezes ambíguos, diminuindo o rigor e a clareza devido à falta de hipóteses 

que sejam testáveis explicitamente. Portanto, a teoria não pode ser aplicada a qualquer 

organização e a metodologia deve ser escolhida/alterada considerando-se os diferentes 

contextos, a natureza da organização e as especificidades desta (LI, GAO, 2003; MACLEAN, 

2004). 

Por fim, alguns autores fornecem sugestões à teoria da criação do conhecimento. 

Segundo Powell (2003), Nonaka poderia ter recorrido a inovação para explicar o 

processo de criação de novos conhecimentos, segundo a qual alguns fatores que maximizam o 

desenvolvimento de novos conhecimentos são (DOROTHY, 1995; EISENHARDT, 

SANTOS, 2002 apud POWELL, 2003; LÉVI-STRAUSS, 1966; BAKER E NELSON, 2005 

apud POWELL, 2003):  

 A bricolagem, ou seja, combinação de conhecimentos existentes para criar novos 

conhecimentos; 

 A comunicação inter-equipe, para comunicar os diferentes conhecimentos entre as 

equipes de forma integrada; 

 A gestão das diversidades, já que a diversidade traz opiniões, pensamentos e 

conhecimentos diferentes, é necessário gerenciar isso a ponto de “heterogenizar” essas 

diferenças em uma perspectiva; 

 E a aprendizagem através da interação face-a-face/coletiva.  

E Gourlay (2000) apresenta uma proposta do SECI “reformulado”, conforme 

demonstra a figura 3: 
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Figura 3 - Modos de conversão do conhecimento (2) 

Fonte: Gourlay, 2000, p.19 

Gourlay (2000) substitui o conhecimento explícito por um conhecimento que 

signifique representação do conhecimento tácito. Gourlay (2000) redefine o ciclo do SECI 

como sendo socialização do conhecimento individual, seguido da representação deste 

conhecimento para que os outros possam entendê-lo e, por fim, internalização deste 

conhecimento adquirido. Durante esse processo deve-se gerir a informação, mais 

especificamente, entre a representação e a internalização do conhecimento. A diferença é que 

o ciclo pode ocorrer sem a combinação, ou no caso, a gestão da informação. Esta, que seria 

considerada a terceira etapa do SECI é considerada aqui um suporte ao SECI e não uma etapa 

sem a qual o conhecimento não é criado, mas a qual torna melhor o processo de criação do 

conhecimento. 

4. Indicação de restrição na aplicação dos requisitos da Teoria de Nonaka 

As críticas não tornam o modelo inválido, mas limitam-no. Com a revisão teórica 

pôde-se notar algumas sugestões e ressalvas à teoria da criação do conhecimento de Nonaka: 

 A legitimidade e o poder da organização frente aos stakeholders: 

Primeiramente, quanto ao processo de socialização, o autor pressupõe que todas as 

organizações têm legitimidade e poder para convencer os usuários. Isso acontece no ambiente 

empresarial estudado por Nonaka, onde as grandes corporações têm poder e legitimidade para 

intimar ou convencer seus clientes e fornecedores, mas não em qualquer ambiente. Assim a 

socialização pode ficar comprometida, pois ela depende do poder e da legitimidade que esta 

tem sobre seus membros e stakeholders (usuários/cliente/fornecedores), a qual é maior ou 

menor conforme a natureza da organização, como ilustra a figura 4: 
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Figura 3 - Influência da legitimidade dos agentes de criação do conhecimento 

 

 O alinhamento dos objetivos da organização com os fornecedores: 

Outro ponto é que dependendo da natureza da organização o alinhamento entre os 

objetivos da organização com os clientes e fornecedores é fraco.  No ambiente estudado por 

Nonaka, de grandes corporações, já existe um ambiente de cooperação e os interesses e 

negócios levam a um alinhamento dos objetivos entre as partes. Isso não pode ser 

generalizado para qualquer ambiente. Bem como as medidas de desempenho e recompensa 

que existem nessas corporações proporcionam o trabalho em grupo, a socialização e a criação 

de novos conhecimentos, as quais não existem em todos os tipos de organizações. 

 A complexidade da analogia: 

A analogia é apresentada como algo simples, como se acontecesse facilmente. Para 

que o indivíduo faça uso de analogias é necessário que ele tenha uma sofisticação intelectual. 

E, na maioria das vezes os funcionários possuem um conhecimento técnico e especializado e 

não o conhecimento intelectual mais generalista que a execução da analogia exige.  

 A redundância e a cultura da organização: 

 A redundância também não é algo simples que a organização resolve implantar. Ela 

está ligada a cultura da organização. No ambiente estudado, onde reina a cultura da inovação 

é simples inserir a redundância das práticas e atividades da organização, mas em uma 

organização tradicional ou em uma organização caracterizada pela produção em massa, por 

exemplo, a cultura muitas vezes pode ser uma barreira a tentativa de inserção da redundância.  

 O comprometimento, a estabilidade e a rotatividade dos membros da organização: 

No que diz respeito à estabilidade e rotatividade, ao contrário do ambiente estudado 

por Nonaka, no qual o comprometimento é alto devido a busca por certa estabilidade, em 

ambientes com estabilidade garantida, como no caso do setor público, ou rotatividade muito 

alta, o comprometimento é baixo. 

 A visão de negócio e o longo prazo versus o imediatismo e o operacionalismo 

 Enquanto as empresas citadas na teoria trabalham com estratégia e visão de longo 

prazo, onde o produto busca explorar um novo segmento de negócio, movimentando toda a 

organização; outros tipos de organizações, como por exemplo, pequenas empresas, precisam 
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trabalhar de forma imediatista e operacional. Dessa forma a quarta das cinco fases do 

processo de criação do conhecimento se torna inviável para esse tipo de organização. 

 O espaço ba e o ambiente em que a organização está inserida 

 Quanto ao Ba como um contexto criativo, é algo que já existe e é facilmente inserido 

em um ambiente corporativo caracteristicamente desafiador e competitivo, como o estudado 

pela teoria. Diferente de muitos outros tipos de organizações, inseridos em outros ambientes, 

em que faltam recursos e cobrança para que isso ocorra. 

 A fonte da informalidade 

 A teoria apresenta a informalidade como uma característica do modelo e da estrutura 

organizacional, os quais são requisitos para a criação de novos conhecimentos. É necessário 

ressaltar que a informalidade nem sempre é fator que, junto de outros, possibilita a criação do 

conhecimento. Depende da “fonte” dessa informalidade. No caso de grandes empresas essa 

informalidade é resultado de uma estrutura organizacional horizontalizada, com muitos 

especialistas, onde há flexibilidade para que estes se movimentem, gerando a interação e a 

troca de conhecimentos e experiências necessárias à criação de novos conhecimentos. Já em 

organizações de outra natureza, como nas pequenas organizações, essa informalidade advém 

da simplicidade da estrutura e do tamanho pequeno das organizações, não estando assim, 

relacionado com a flexibilidade e com a troca e a interação entre os membros da organização. 

Assim, pode-se concluir que é preciso considerar alguns aspectos fundamentais da teoria de 

Nonaka como filosofia, cultura, estilo de gestão, processo operacional, hierarquia do 

conhecimento, instituições organizacionais, entre outros.  As abordagens podem ser 

completamente diferentes em diferentes contextos, sendo necessário e importante estender a 

teoria a outros contextos que não somente o estudado por Nonaka (MENG LI, FEI GAO, 

2003). Portando, a teoria da criação do conhecimento é uma teoria emergente, assim, para 

crescer e tornar-se mais robusta é necessário refiná-la através de novas aplicações 

(MACLEAN, 2004). 

5. Considerações finais 

A teoria de Nonaka é inovadora no diz respeito à criação de conhecimento, pois até 

então se falava apenas em gestão do conhecimento e não em como criar conhecimento. 

Inclusive, por apresentar requisitos que propiciem a implantação da gestão do conhecimento 

organizacional, incluindo considerações e implicações práticas sobre as especificidades que a 

organização deve ter para possibilitar a criação de conhecimento, por exemplo, no que diz 

respeito à estrutura e modelo gerencial que ela deve buscar. Assim, ela se faz uma teoria 

singular ao apresentar um processo que facilita a busca, o armazenamento, a criação e a 

disseminação de novos conhecimentos através de um processo de transformação entre as suas 

duas formas de conhecimento (tácito e explícito). Portanto, a teoria de Nonaka é de grande 

relevância para o tema gestão do conhecimento e traz contribuições referentes à criação e à 

disseminação do conhecimento organizacional de uma forma inovadora e singular. 

Apesar disso, Nonaka não levou em consideração os diferentes ambientes em que as 

organizações podem estar inseridas, os diferentes contextos e as diferentes naturezas das 

organizações, como foi pontuado neste artigo através das considerações, ao demonstrar que os 

requisitos apresentados como necessários à criação do conhecimento, muitas vezes, não se 

aplicam a todo e qualquer tipo de organização. É preciso considerar as diferentes naturezas 

dos diversos tipos de organizações. Sendo assim, alguns dos requisitos podem não se aplicar 

em determinadas organizações.  
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Objetivo deste estudo foi atingido ao pontuar algumas limitações da teoria da criação 

do conhecimento, mas apresenta limitações que remetem ao ensaio teórico, não apresentando, 

portanto, dados empíricos. E, também, ao fato do artigo apenas descrever algumas críticas da 

teoria sem interpretá-las qualitativamente, sendo necessário que estudos futuros venham a 

aprofundar cada um desses pontos.  
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