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RESUMO 

 

As estratégias de gerenciamento do conhecimento são fatores cruciais para as 

organizações, pois aprimoram os resultados e melhoram a produtividade da empresa. 

No entanto, o gerenciamento do conhecimento não é um processo fácil, 

principalmente em organizações geograficamente distribuídas. Assim, pergunta-se: 

como fortalecer o compartilhamento formal e informal de conhecimento em uma 

organização descentralizada geograficamente? Nesse sentido, o objetivo deste 

estudo é avaliar o processo de Gestão do Conhecimento em uma organização 

descentralizada e desenvolver um protótipo de aplicativo móvel para 

compartilhamento de conhecimento. Foi desenvolvido o protótipo do aplicativo 

Compartilha PJe, que tem seu conteúdo organizado em Fórum, Manuais, Notificação 

e Perfil. O estudo se deu em duas fases: diagnóstico organizacional e o 

desenvolvimento e validação de um protótipo de aplicativo móvel para uma 

organização descentralizada com o objetivo de compartilhar conhecimento formal e 

informal. Para isso, foi realizado um levantamento a partir de entrevistas e 

questionários com os magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-

PI). Esta pesquisa é importante, pois a análise dos fatores que influenciam o 

compartilhamento de conhecimento e a utilização de um aplicativo móvel para este 

fim podem impulsionar o trabalho dos membros envolvidos diretamente na gestão do 

conhecimento em organizações descentralizadas. Conclui-se que o objetivo de 

desenvolver e validar um protótipo de aplicativo móvel para compartilhamento de 

conhecimento foi alcançado, sendo aprovado pela equipe de desenvolvimento.   

 

Palavras-chave: gestão do conhecimento; compartilhamento de conhecimento; 

organizações descentralizadas; Tribunal de Justiça. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Knowledge management strategies are crucial factors for organizations, as they 

improve results and improve company productivity. However, this is not an easy 

process, especially in geographically distributed organizations. Thus, the question is: 

how to strengthen formal and informal knowledge sharing in a geographically 

decentralized organization? In this sense, the objective of this study is to evaluate the 

Knowledge Management process in a decentralized organization and to develop a 

prototype of a mobile application for knowledge sharing. The prototype of the Share 

PJe application was developed, which has its content organized in Forum, Manuals, 

Notification and Profile. The study took place in two phases: organizational diagnosis 

and the development and validation of a mobile application prototype for a 

decentralized organization with the objective of sharing formal and informal knowledge. 

For this, a survey was carried out based on interviews and questionnaires with 

magistrates and civil servants of the Court of Justice of Piauí (TJ-PI). This research is 

important because the analysis of factors that influence knowledge sharing and the 

use of a mobile application for this purpose can boost the work of members directly 

involved in knowledge management in decentralized organizations. It is concluded that 

the objective of developing and validating a prototype of a mobile app for knowledge 

sharing was achieved, being approved by the development team. 

 

Keywords: knowledge management; knowledge sharing; decentralized organizations; 

Court of Justice. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A concorrência é intensificada pela velocidade dos negócios. Neste cenário, o 

conhecimento passou a ser considerado o recurso principal das organizações, além 

de principal elemento da inovação (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Esse interesse pode 

ser mais relevante para empresas descentralizadas, como as que atuam globalmente 

(HAVAKHOR; SABHERWAL, 2018). 

Schmidtke e Cummings (2017) consideram que equipes de trabalho dispersas 

podem ser formadas para reduzir custos. Entretanto, apesar das supostas vantagens 

das organizações descentralizadas, alguns desafios podem colocar em risco sua 

eficiência (ALSHARO; GREGG; RAMIREZ, 2017). Esses desafios incluem 

estabelecer relações de trabalho eficazes com recursos humanos e de infraestrutura 

diversificados, superar as barreiras de comunicação, coordenar atividades com 

equipes distantes e a gestão do conhecimento. 

Segundo Alsharo, Gregg e Ramirez (2017), os colaboradores de uma 

organização descentralizada podem encontrar uma série de dificuldades logísticas 

quando os membros estão distantes. Uma delas ocorre quando a infraestrutura de 

comunicação local falha ou quando os membros da equipe usam diferentes 

plataformas de hardware e/ou software. Estes problemas tendem a frustrar os 

membros das equipes, levando-os a um menor comprometimento e um menor 

desempenho. Para que as equipes de instituições descentralizadas funcionem, os 

membros devem interagir e se adaptar às circunstâncias. Um exemplo é o das 

multinacionais que podem atuar em países diferentes, o que faz com que funcionários 

de diferentes unidades trabalhem em fusos horários distintos. Ainda, funcionários 

remotos em outros fusos horários podem ter algumas limitações muito específicas 

(PANTELI; YALABIK; RAPTI, 2019). 

O conhecimento institucional dos colaboradores é imprescindível para o 

desempenho das atividades nas instituições, sendo um importante recurso 

institucional (DAVENPORT, 2005). Portanto, o compartilhamento efetivo de 

conhecimento pode ser um fator chave de produtividade nas organizações 

(CHRISTENSEN; PEDERSEN, 2018).  
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Os gestores das organizações devem liderar buscando alcançar objetivos e 

metas estabelecidas. Isso requer um gerenciamento do conhecimento mais adequado 

(ABUBAKAR et al., 2017). As organizações descentralizadas geograficamente devem 

pensar, de forma cuidadosa, sobre os tipos de comportamento que têm mais 

probabilidade de aprimorar a capacidade de uma equipe remota (LEKHAWIPAT; WEI; 

LIN, 2018). 

Alguns dos problemas enfrentados pelas equipes que trabalham em contextos 

distantes são: distribuição desigual do conhecimento, possibilidade de comunicação 

privada que pode deixar outros participantes desinformados ou equivocados em suas 

suposições e falha em comunicar conhecimento sobre o contexto da tarefa (BHAT; 

PANDE; AHUJA, 2017). 

Abdelwhab, Selvam, Paris e Gunasekaran (2019) acrescentam alguns desafios 

do compartilhamento do conhecimento em organizações descentralizadas. São eles: 

problemas gerados pelas distâncias geográficas e culturais entre os atores; falta de 

meios para incentivar os processos de compartilhamento de conhecimento; em 

algumas situações, o conhecimento pode ser visto como uma posse que facilita o 

poder e, assim, inibir o compartilhamento com outras pessoas. Nesse sentido, 

fortalecer relações entre as equipes distantes e construir uma rede interna mais densa 

entre os funcionários podem aumentar a velocidade e a extensão da difusão do 

conhecimento, bem como diminuir os efeitos negativos das diferenças culturais na 

gestão do conhecimento (OLAISEN; REVANG, 2017). 

O conhecimento pode ser categorizado em explícito e implícito (ou tácito); os 

canais de disseminação de conhecimento podem ser classificados em formais, por 

exemplo, treinamentos e manuais, ou informais, por exemplo, discussões em mesas 

de café (FABIANO; MARCELLUSI; FAVATO, 2020). Nonaka e Takeuchi (2008), 

importantes pesquisadores nessa área, afirmam que o conhecimento tácito é pessoal 

e de difícil formalização; em contrapartida, o conhecimento explícito inclui informações 

que podem ser expressas em palavras, números, ou em forma de dados. Assim, a 

utilização da linguagem formal torna mais fácil transmitir o conhecimento explícito que 

o tácito, este último, geralmente, visto como específico de um indivíduo. Logo, a 

transmissão do conhecimento entre indivíduos depende da categoria, se explícita ou 

tácita (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X19300228#bib0005


15 

 

 
 

No mesmo sentido, Fabiano, Marcellusi e Favato (2020) afirmam que os 

mecanismos tradicionais de transmissão de conhecimento viabilizam o 

compartilhamento de conhecimento explícito. Contudo, o conhecimento dos 

profissionais relacionados à prática, classificado como conhecimento experiencial, 

não é divulgado sistematicamente, embora possa resultar nas melhores práticas em 

situações específicas (NAVIMIPOUR; CHARBAND, 2016). 

Segundo Henttonen et al. (2016), o treinamento vem crescendo nas 

organizações como canal formal de compartilhamento de conhecimento, uma vez que 

o conhecimento codificado, por si só, nem sempre é útil. Tal conhecimento, às vezes, 

não é automático; o certo é que a “mente preparada” auxilia bastante no momento de 

dominar o conhecimento codificado, portanto o ideal é que se tenha um entendimento 

prévio sobre o assunto.  

Algumas empresas vêm adotando cursos à distância devido às vantagens que 

essa modalidade de ensino tem em relação ao ensino presencial, como a de 

possibilitar o atendimento ao aluno geograficamente distante, proporcionando a 

diminuição dos custos operacionais (ALSHARHAN; SALLOUM; SHAALAN, 2021). 

Todavia, nem sempre uma única forma de transmitir conhecimento pode ser 

suficiente. Uma menor quantidade de informações é o bastante para o entendimento 

do conhecimento simples, porém, pelo fato de o conhecimento complexo apresentar 

mais incertezas causais, este requer maior quantidade de informações para que possa 

ser compreendido (FABIANO; MARCELLUSI; FAVATO, 2020). Deste modo, 

funcionários sentem a necessidade de treinamento de forma contínua ou conforme 

necessário (ROSEN et al., 2006). Para o mesmo autor, a motivação para dominar 

novas habilidades aumenta quando o treinamento ocorre quando as equipes 

encontram novos problemas ou desafios. 

Nesse sentido, Christensen e Pedersen (2018) afirmam que a gestão do 

conhecimento deve fomentar a criação e o compartilhamento do conhecimento dentro 

da organização na tentativa de ampliar a produtividade e melhorar as relações 

interpessoais da instituição. Desta forma, as organizações, em especial as 

descentralizadas geograficamente, devem explorar o potencial dos métodos e 

técnicas da gestão de conhecimento para melhorar o suporte na aprendizagem 

institucional dos colaboradores (DAVIDAVIČIENĖ; MAJZOUB; MEIDUTE-

KAVALIAUSKIENE, 2020). 
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Por outro lado, a falta do compartilhamento do conhecimento institucional pode 

afetar negativamente a conjuntura organizacional, uma vez que o conhecimento tácito 

pode ser perdido quando um funcionário se desliga da empresa ou quando o 

colaborador não possui meios ou não se sente motivado para compartilhá-lo com os 

pares (DAVIDAVIČIENĖ; AL MAJZOUB; MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE, 2020). Na 

mesma linha, Havakhor e Sabherwal (2018) afirmam que a falta de compartilhamento 

do conhecimento pode ser uma barreira para o processo de gestão institucional. 

Assim, para gerenciar atividade centrada no conhecimento, é essencial que esse 

conhecimento seja compartilhado para que os colaboradores o utilizem de forma 

correta. O desafio, no entanto, é a criação de mecanismos que possam descobrir, 

desenhar, explorar e distribuir o conhecimento entre funcionários distantes, a fim de 

aumentar a produtividade e eficiência dos serviços (THEOCHARIS; TSIHRINTZIS, 

2016).  

 

1.2 Pergunta de pesquisa  

 

Considerando que manuais e normas disponibilizadas nem sempre são 

suficientes para a obtenção do conhecimento, a transferência de conhecimento entre 

pares passa a ser uma alternativa importante para o seu fortalecimento, 

principalmente entre colaboradores dispersos. Empresas geograficamente dispersas 

dificultam a transferência de conhecimento entre os pares. Hoje em dia, a tecnologia 

facilita muito a comunicação, de tal forma que possibilita a criação de mecanismos 

que ajudam no compartilhamento informal de vivências, a partir das quais se cria o 

conhecimento tácito.  

Perante o exposto, pergunta-se: como fortalecer o compartilhamento formal e 

informal de conhecimento em uma organização descentralizada geograficamente? 

 

1.3 Justificativa 

 

A estratégia institucional, cujo foco é o conhecimento, tem por finalidade 

potencializar os conhecimentos existentes na instituição, disponibilizando o 

conhecimento necessário de modo que os funcionários da organização possam 

desempenhar suas atividades de forma eficaz (DAVIDAVIČIENĖ; AL MAJZOUB; 
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MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE, 2020). Ou seja, o propósito de compartilhar 

conhecimento é que este possibilita a melhoria no desempenho individual, viabilizando 

a execução das tarefas da melhor maneira possível (LEKHAWIPAT; WEI; LIN, 2018).  

A análise do compartilhamento do conhecimento justifica-se por algumas 

razões. A primeira diz respeito ao compartilhamento do conhecimento estar 

relacionado de forma positiva ao desempenho da equipe, à diminuição dos custos de 

produção, à finalização mais rápida de novos projetos de desenvolvimento de 

produtos, à capacidade de inovação da instituição e ao desempenho da empresa 

(ALSHARO; GREGG; RAMIREZ, 2017). A segunda se baseia no fato de que a falta 

de compartilhamento de conhecimento pode gerar resoluções divergentes de um 

mesmo problema, gerando embaraços entre funcionários, gestores e clientes devido 

à falta de uniformização dos serviços prestados (FLAVIAN; GUINALÍU; JORDAN, 

2018).  

Em 2020, segundo o Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o judiciário piauiense foi considerado a corte 

estadual menos eficiente do Brasil, o que confirma o índice alcançado de 28% de 

eficiência no segundo grau de jurisdição e 48% no primeiro grau, conforme imagem 

abaixo. O Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) é um indicador 

criado pelo CNJ, de modo a refletir a produtividade e a eficiência relativa dos tribunais 

(BRASIL, 2020). Vale ressaltar que o Tribunal de Justiça do Piauí também ocupou a 

posição de tribunal menos eficiente do Brasil nos anos de 2017, 2018 e 2019. 
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Figura 1 - Resultado do IPC-Jus por Tribunal na Justiça Estadual em 2020 

 

Fonte: BRASIL, 2020. 

 

O IPC-Jus demonstra a proporção do que o Tribunal de Justiça foi capaz de 

produzir em relação ao que necessitaria ter produzido para atingir 100% de eficiência 

(BRASIL, 2020).  

Muito enfatizada no serviço público, a eficiência no judiciário exige que a 

prestação jurisdicional seja exercida com presteza e rendimento funcional, bem com 

o satisfatório atendimento das necessidades da comunidade. A eficiência tem a ver 

com o fazer corretamente as coisas e com a melhor utilização dos recursos 

disponíveis, otimizando a relação meio/fim (MEIRELLES, 2018).  

Ao analisar as fraquezas encontradas com a análise dos relatórios do Índice de 

Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) dos últimos 4 (quatro) anos, constata-

se que elas podem estar intimamente relacionadas aos fatores críticos de sucesso da 

gestão do conhecimento da organização. O objetivo geral da gestão do conhecimento 

é a idealização da estratégia organizacional, sua estrutura, processos e sistemas, de 
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modo que ela possa usar o que sabe para criar valor para seus clientes e a sociedade 

(ALVARENGA NETO, 2008).  

Assim, atualmente, implantar a gestão do conhecimento nas instituições não é 

uma escolha, mas uma necessidade. Partindo dessa necessidade é que o presente 

trabalho visou conhecer o processo da Gestão do Conhecimento no Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí. Além disso, foi desenvolvido um protótipo de aplicativo 

móvel para compartilhamento de conhecimento sobre o sistema mais importante em 

utilização na maioria dos tribunais do país, uma vez que ele está relacionado à 

prestação jurisdicional. Isso impacta diretamente o resultado do Índice de 

Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus) que reflete a produtividade e a 

eficiência relativa dos tribunais. 

A melhor maneira para compartilhar conhecimento é a criação de uma estrutura 

que promova esta ação, ajudando a tornar o processo mais fácil (FLAVIAN; 

GUINALÍU; JORDAN, 2018). Davidavičienė, Al Majzoub e Meidute-Kavaliauskiene 

(2020) afirmam que se deve estabelecer um ambiente propício ao compartilhamento 

do conhecimento, bem como estimular os colaboradores a transformar e criar 

conhecimentos. 

A relevância deste modelo virtual de compartilhamento de conhecimento se 

justifica, uma vez que após a implantação poderá atender às necessidades das 

organizações e de seus colaboradores, na medida em que o saber individual e o 

coletivo são ampliados por meio do compartilhamento do conhecimento. Desta forma, 

possibilita a produção de um conhecimento fundamentado na coletividade e que pode 

ser alterado em prol da criação de novos conhecimentos e no melhoramento do 

próprio sistema de compartilhamento de conhecimento. 

 

1.4 Contribuições 
 

Este trabalho tem contribuições tanto teóricas como práticas. Do ponto de vista 

teórico, este trabalho pretendeu enriquecer o âmbito que envolve o compartilhamento 

de conhecimento entre indivíduos em organizações públicas descentralizadas 

geograficamente, visto que pesquisas prévias demonstraram que a literatura costuma 

focar o contexto de empresas privadas. Além disso, a principal contribuição desta 

pesquisa é a análise dos fatores que influenciam o compartilhamento de 

conhecimento em uma organização pública descentralizada. 
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A contribuição prática será por meio da construção de um protótipo de aplicativo 

móvel que proporcionará ambientes específicos para compartilhar conhecimento 

formal e informal. A aplicação desse protótipo em organizações públicas pode auxiliar 

no processo de gestão do conhecimento corporativo, contribuindo como uma forma 

de possibilitar um aumento no conhecimento dos profissionais, além de contribuir com 

o princípio da economicidade, proporcionando o acesso ao conhecimento de 

funcionários distantes sem onerar os cofres públicos. 

Como contribuição acadêmica, espera-se que esta tese estimule outros 

acadêmicos para a pesquisa sobre compartilhamento de conhecimento tácito em 

organizações públicas descentralizadas. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o processo de Gestão do Conhecimento em uma organização 

descentralizada e desenvolver um protótipo de aplicativo móvel para 

compartilhamento de conhecimento. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Foram objetivos específicos da pesquisa: 

 

 identificar as variáveis que influenciam a gestão organizacional e do 

conhecimento em organizações descentralizadas; 

 caracterizar os fatores que influenciam o compartilhamento de conhecimento 

nas organizações; 

 desenvolver e validar um protótipo de aplicativo móvel para uma organização 

descentralizada com o objetivo de compartilhar conhecimento formal e informal. 

 

Esses objetivos têm ressonância na literatura, traduzindo uma significativa 

contribuição acadêmica e social para as pessoas interessadas neste tema. 
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1.6 Estrutura do Trabalho 

 

Esse trabalho está estruturado conforme Figura 2. 

 
Figura 2 - Estrutura do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A revisão bibliográfica apresenta as teorias utilizadas para o embasamento 

conceitual desta tese. 

 

2.1 Descentralização Organizacional 

 

A descentralização é um fenômeno complexo que envolve entidades 

geográficas, atores sociais e setores sociais. Assim, as entidades geográficas 

compreendem as regiões internacional, nacional, subnacional e local. Os atores 

sociais incluem o governo, o setor privado e a sociedade civil. Os setores sociais 

incluem os aspectos políticos, sociais, culturais e ambientais (DAMIT et al., 2019). 

Segundo Al Majzoub e Davidavičienė (2018), as empresas podem crescer a 

ponto de necessitar se fragmentar em unidades geograficamente dispersas. 

Entretanto, para não prejudicar o controle sobre o processo de decisão, essa 

descentralização também pode ocorrer no contexto decisório. Assim, pode-se optar 

por estruturas menores que atendam mais prontamente às necessidades dos clientes 

locais. 

De acordo com Sultan et al. (2020), a descentralização geográfica ocorre com 

a dispersão territorial das unidades de uma instituição, estando seus membros em 

regiões diferentes do país e, às vezes, no mundo. Já a descentralização decisória 

acontece quando boa parte das decisões cabe à administração mais abaixo na 

hierarquia da organização.  

Quando uma instituição se descentraliza no sentido decisório, espera-se que, 

entre outros benefícios, ela ganhe agilidade e qualidade nos seus processos 

decisórios, dada a proximidade do gerente local com o mercado, com os empregados 

e com os fornecedores. Ao se descentralizar geograficamente, a expectativa é que a 

instituição possa atender indivíduos que vivem na periferia das cidades, 

economizando tempo e despesas com deslocamento. 

A descentralização pode evitar atrasos causados pela necessidade de 

encaminhar problemas para a hierarquia administrativa, pois pode produzir decisões 

mais rápidas no nível operacional (GARDI et al., 2020).  

Apesar de certas empresas optaram pela descentralização geográfica, algumas 

organizações geograficamente descentralizadas não têm a opção de escolher atuar 
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de maneira centralizada. O setor de saúde brasileiro e os Tribunais de Justiça são 

exemplos de órgãos que atuam obrigatoriamente de forma descentralizada, tanto no 

contexto geográfico quanto decisório. Nesses casos, treinamentos eficazes e 

desenvolvimento de executivos nos níveis mais baixos podem melhorar a eficiência 

institucional (PRABHU et al., 2020). 

A descentralização administrativa pode tornar a tarefa de implementação pelos 

executivos de baixo escalão mais fácil e eficaz, uma vez que eles contribuem na 

tomada de decisão local; assim, essa estratégia pode promover o surgimento de 

ideias diversas e novas informações que poderiam não estar disponíveis de outra 

forma (DEMIR et al., 2020). 

Dentre as vantagens da descentralização geográfica e decisória, destacam-se: 

mais tempo disponível para a alta gestão atuar em outras atividades, uma vez que as 

decisões institucionais são particularizadas para as unidades e o controle é exercido 

pelos resultados de cada unidade; tomada de decisão mais próxima da ocorrência dos 

fatos, pois a decisão é delegada para os gestores locais, sendo que esse talvez seja 

o principal motivo pelo qual a descentralização vem ganhando força (MOTTA; 

BRESSER-PEREIRA, 2004); maior possibilidade de atender aos indivíduos que vivem 

na periferia das cidades, devido à proximidade com o público que vive nas cidades 

longínquas (SHAH et al., 2004); maior possibilidade de aperfeiçoamento dos 

colaboradores nos aspectos administrativo e decisório, pois os gestores de nível 

intermediário precisam ser qualificados para tal (MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 

2004); economia de tempo e despesas de deslocamento para chegar ao local de 

atendimento (KIRKMAN et al., 2002); possibilidade de conceber um maior número de 

ideias inovadoras favorecendo à concorrência interna, já que cada gestor 

intermediário é responsável pelo sucesso de sua unidade; maior chance de 

participação e comprometimento dos colaboradores devido à relação próxima com 

uma chefia que possui autonomia local (MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 2004); 

possibilidade de redução da superlotação em locais de alta demanda como, por 

exemplo, os grandes hospitais (SHAH et al.,2004). 

Quanto às desvantagens da descentralização geográfica e decisória, 

destacam-se: a disponibilidade de recursos humanos e de infraestrutura 

diversificados, podendo frustrar os membros das equipes dos locais menos 

favorecidos nesse quesito (ROSEN et al., 2004); as diferenças culturais e linguísticas 
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(VILLEGAS; DÍAZ, 2016); a falta de confiança nos membros distantes (MARUPING; 

AGARWAL, 2004); a falha na comunicação entre os membros distantes (ROSEN et 

al., 2004); a distribuição desigual das informações; a diferença na velocidade de 

acesso à informação (CASCIO; SHURYGAILO, 2003); a complexidade em moldar 

equipes colaborativas (MALHOTRA et al., 2007); a dificuldade em identificar as 

habilidades e experiências dos colaboradores distantes (MIHHAILAVA, 2007); a 

complexidade em monitorar o desempenho das equipes distantes (MALHOTRA et al., 

2007); a necessidade de identificar as tecnologias de comunicação e metodologias 

apropriadas para reuniões (MALHOTRA et al., 2007); o desenvolvimento de 

instrumentos para que se possa reconhecer e recompensar contribuições de 

colaboradores distantes (CASCIO; SHURYGAILO, 2003); a disponibilidade dos 

gestores (CASCIO; SHURYGAILO, 2003); as dificuldades no compartilhamento de 

conhecimento em grupos distantes (KAUPPILA et al., 2011). 

Desta forma, pode-se verificar a importância de se identificar como o 

compartilhamento de conhecimento pode ajudar na gestão do conhecimento das 

organizações, em especial as descentralizadas. 

 

2.2 Gestão e compartilhamento do conhecimento 
 

As organizações dependem da gestão do conhecimento, e esta deve ser 

realizada de forma eficiente para competir e adotar o ambiente de negócios dinâmico 

(PANDEY; GUPTA; BEHL; PEREIRA; BUDHWAR; VARMA; KUKREJA, 2021). O 

conhecimento é algo importante no mercado atual e pode fornecer vantagem 

competitiva, induzindo as organizações a considerarem a necessidade de gerenciá-lo 

de forma efetiva (MAHDI et al., 2019). A gestão do conhecimento desempenha um 

papel crítico mesmo em instituições públicas que não são movidas pela competição 

ou lucro. Assim, ela torna as instituições mais confiáveis e responsivas em relação às 

partes interessadas (PANDEY; GUPTA; BEHL; PEREIRA; BUDHWAR; VARMA; 

KUKREJA, 2021).  

A gestão eficaz do conhecimento em uma organização ou comunidade 

depende de vários fatores que incluem os recursos disponíveis, as infraestruturas e a 

hierarquia organizacional, entre outros. Nesse sentido, as tecnologias da informação 

e comunicação (TICs) são recursos centrais para muitas iniciativas da gestão do 

conhecimento. As TICs são como capacitadores e são eficazes também na redução 
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de barreiras, como a distância física, a distância temporal e a distância social para o 

compartilhamento de conhecimento (PODRUG et al., 2017). 

De acordo com Abubakar et al. (2017), a gestão do conhecimento aborda vários 

elementos, como recursos humanos, cultura e estrutura organizacional e TI. Para eles, 

os modelos de gerenciamento do conhecimento propõem que se incluam facilitadores, 

ou seja, mecanismos utilizados pelas instituições para promover o uso consistente do 

conhecimento. 

Segundo Fleury e Oliveira (2017), o compartilhamento de conhecimento é 

basicamente o ato de tornar o conhecimento disponível para os colaboradores da 

organização, seja de maneira formal ou informal. A principal abordagem para a gestão 

do conhecimento no âmbito formal é a codificação que envolve a transmissão de 

conhecimento via repositórios de conhecimento e a personalização que trata da 

transmissão de conhecimento via cursos e treinamentos.  

De outro modo, no âmbito informal, o conhecimento individual pode ser 

transmitido à organização através da comunicação informal entre grupos de pessoas 

que compartilham práticas, interesses ou objetivos de trabalho, posto que nelas existe 

uma estrutura informal paralela à formal e que pode reagir mais rápido às situações, 

uma vez que apresenta mais flexibilidade do que o formalismo burocrático 

(MOHAMAD et al., 2017). 

O modelo de Tonet e Paz (2006) descreve bem a dinâmica do processo de 

compartilhamento do conhecimento em quatro fases. A fase de iniciação, que 

identifica e analisa as necessidades e as oportunidades para empregar novos 

conhecimentos, localizando possíveis fontes nas quais eles podem ser obtidos; a fase 

de implementação, que promove a integração entre as fontes e os destinatários do 

conhecimento; a fase de apoio, que cria oportunidades de exercitar o conhecimento 

compartilhado e promove orientação da prática até que aconteça uma assimilação; e 

a fase de incorporação, na qual o conhecimento compartilhado pode fluir livremente 

entre aqueles que deverão usá-lo. 

 

2.2.1 Ambientes para compartilhar conhecimento 

 

As conjecturas de Takeuchi e Nonaka (2008), que tratam da criação do 

conhecimento organizacional, são baseadas na ontologia e na epistemologia. A 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X19300228#bib0005
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dimensão ontológica diz respeito às unidades criadoras de conhecimento que podem 

ser individuais, grupais, organizacionais ou interorganizacionais. Segundo os autores, 

nessa dimensão, o conhecimento só será criado por indivíduos. Portanto, as 

instituições têm a responsabilidade de fornecer meios e condições para que se 

potencialize a criação. 

A dimensão epistemológica é baseada na diferença e na interação entre o 

conhecimento explícito e tácito. A interação social entre os dois tipos de conhecimento 

é chamada de conversão do conhecimento (TAKEUCHI; NONAKA, 2008). Cabe 

ressaltar que esse processo ocorre entre indivíduos, resultando na ampliação dos 

conhecimentos tácito e explícito. 

A partir dessa premissa, Takeuchi e Nonaka (2008) identificam quatro modos 

de conversão do conhecimento: socialização, externalização, internalização e 

combinação, chamados de processo SECI. O conhecimento tácito e explícito interage 

por meio desse modelo. 

 

Figura 3 - Processo SECI 

  
Fonte: TAKEUCHI; NONAKA, 2008. 

 
Contudo, para que o conhecimento seja criado, é imprescindível que seja 

viabilizado um ambiente próprio para este fim, levando em conta a noção de espaço, 

tempo e relacionamento entre as pessoas (DAVIDAVIČIENĖ; AL MAJZOUB; 

MEIDUTE-KAVALIAUSKIENE; 2020). 

O termo japonês Ba, que significa lugar, denomina um ambiente existencial, 

que pode ser físico, virtual, mental ou a combinação entre eles, e nele os participantes 
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compartilham seu conhecimento e criam significados através de interações 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008).  

O Ba possui quatro modos que correspondem às fases do modelo SECI, sendo 

eles: Ba de Origem; Ba de Interação; Cyber Ba; e, Ba de Internalização. O quadro 

abaixo apresenta Bas de Nonaka, Toyama e Konno (2002), destacando suas 

principais diferenças.  

 

 
Tabela 1 - Espaços Ba 

Tipo de Ba Características 
 

Ativos de 
conhecimento 

criados 
 

Processo 
associado 

 

Ba de Origem A origem do conhecimento se 
dá a partir da interação entre 

os indivíduos face a face, 
estabelecendo laços de 

confiança 

Habilidades, 
know-how, 
confiança 

Socialização 

Ba de 

Interação 

As experiências e habilidades 
compartilhadas são 

convertidos em linguagem 
comum 

Conceitos Externalização 

Cyber Ba Onde ocorre a interação 
coletiva 

Manuais, 
documentos, 

bases de dados 

Combinação 

Ba de 

Internalização 

Onde o conhecimento criado 
nas fases anteriores passa 

novamente pelo processo de 
interpretação e internalização 

Know-how, 
rotinas, novos 

padrões de 
comportamento 

Internalização 

Fonte: FRANTZ; MICHELLE, 2011. 

 

De acordo com o exposto, pode-se verificar a importância de identificar como 

deve ser elaborado o ambiente para a promoção e compartilhamento do 

conhecimento. 

 

2.3 Tecnologias da informação e comunicação (TIC) na gestão do conhecimento 
 

Segundo Lee et al. (2017), pessoas, tecnologia e processo são os elementos da 

gestão de conhecimento. O fator humano, pessoas, é considerado o componente 

central da gestão do conhecimento, pois são a fonte do conhecimento, uma vez que 

o produzem e o promulgam. Todavia, os processos moldam as ações que ocorrem na 
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gestão tangível de conhecimento, incluindo criação, armazenamento, 

compartilhamento e transferência, e utilizando o conhecimento. A tecnologia é o 

terceiro elemento que permite às pessoas a efetivação dos processos, tornando o 

conhecimento acessível em qualquer lugar e a qualquer hora (LEE; LANTING; 

ROJDAMRONGRATANA, 2017). Diante dos avanços na tecnologia, a gestão do 

conhecimento tornou-se menos cara e padronizada, onipresente e mais eficaz na 

resposta aos indivíduos necessidades (LEE; LANTING; ROJDAMRONGRATANA, 

2017). Além disso, as TICs podem reduzir os entraves temporais e espaciais (MODI 

et al., 2019). Dessa forma, são essenciais no processo de gestão do conhecimento, 

incluindo a aquisição, a criação, a documentação, a transferência e a aplicação de 

conhecimento (SANTORO et al., 2018). Essas ferramentas tecnológicas contribuem 

de forma efetiva para levar a gestão do conhecimento para o próximo nível, pois 

auxiliam os funcionários a obter as informações desejadas de forma instantânea e, 

assim, impulsionar a tomada de decisões em tempo real. Além disso, ajuda as 

organizações a melhorar sua capacidade de rastrear processos e documentos de 

maneira eficiente (AL MANSOORI; SALLOUM; SHAALAN, 2021). 

Segundo Sedighi e Jalalimanesh (2017), a gestão do conhecimento foi 

significativamente transformada pela tecnologia. As TICs oferecem suporte às 

atividades de gestão do conhecimento, incluindo sistemas de apoio à decisão, 

sistemas especialistas, sistemas de planejamento de recursos, entre outros. Além 

disso, também oferecem vários mecanismos sociais que apoiam gestão do 

conhecimento, como treinamento institucional, aprendizagem por meio da 

observação, rotações de funcionários e monitoramento do compartilhamento de 

conhecimento. Assim, segundo Da Silva et al. (2019), as TICs viabilizam a criação de 

novos grupos e redes informais que partilham problemas e que identificam tentativas 

comuns de solução por meio da troca de experiências e informações. O uso correto 

da internet possibilita essa troca de experiências, de dúvidas, de materiais e de dados 

pessoais tanto com quem está perto quanto com quem está longe geograficamente.  

Entretanto, embora as TICs sejam importantes para a gestão do conhecimento 

(SOTO-ACOSTA; DEL GIUDICE; SCUOTTO, 2018), sua presença por si só não 

garante eficiência. Portanto, a compreensão de como a tecnologia auxilia nas práticas 

de gestão do conhecimento e de outros fatores pessoais e organizacionais também 

deve ser consideradas (PODRUG et al., 2017). 
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Atualmente, a gestão do conhecimento é utilizada visando à melhoria nos 

processos das organizações, porém o diferencial está em evidenciar que formas, 

técnicas e ferramentas ela oferece para se aliarem à estratégia de melhorias dos 

sistemas de produção (RAMOS et al., 2020). Sendo assim, escolher as estratégias 

certas que relacionarão a gestão do conhecimento e as TIC pode ser importante para 

a organização. Algumas tecnologias podem contribuir para essa relação, tais como e-

mail; intranets corporativas; Internet; brainstorming eletrônico, tecnologias workflow, 

Lotus Notes e outras ferramentas groupware; sistemas de gestão de documentos 

eletrônicos e sistemas especializados de armazenagem (RAMOS et al., 2020).  

Assim, para implantar um ambiente para a gestão de conhecimento, pode-se 

utilizar de ferramentas para facilitar, sendo que uma delas é a construção de protótipos 

a partir da metodologia CommonKADS. 

 

2.3.1 Desenvolvimento de Protótipo 

 

A engenharia de software desempenha papel importante no desenvolvimento 

de projetos e sistemas, pois abrange os estágios de início de especificação do sistema 

até a sua manutenção (SOMMERVILLE, 2018). Assim, um dos principais fatores do 

sucesso de um projeto é a boa definição dos seus requisitos que descrevem as 

necessidades do negócio, os requisitos do negócio, o que os usuários devem fazer, 

requisitos dos usuários e o que o software deve fazer, os requisitos funcionais, as 

características que o sistema deve ter e os requisitos não funcionais. 

(SOMMERVILLE, 2018). 

Segundo Morais et al. (2018), os protótipos são versões de baixo custo de um 

produto, que podem ser testados e compartilhados pelos interessados, sendo 

classificados como fase experimental de um projeto cujo objetivo é encontrar a melhor 

solução para determinado problema ou produto a ser construído. Um protótipo é uma 

versão preliminar de um novo produto que pode ser aprimorado ao longo do tempo, 

desenvolvendo versões cada vez mais completas (PRESSMAN; MAXIM, 2016). O 

Processo de Prototipação proposto por Pressman e Maxim (2016) começa com a 

etapa da Comunicação, na qual são descritas as necessidades do cliente. Em 

seguida, elabora-se um ‘projeto rápido’, caracterizado pela reprodução da interface a 

ser utilizada pelo usuário final (telas do software). O projeto rápido é a primeira versão 
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do protótipo do projeto que será entregue para avaliação e feedback. Após essa 

avaliação, serão feitas as adequações necessárias no projeto até chegar à versão 

final do protótipo (PRESSMAN; MAXIM, 2016).  

Estas etapas estão representadas na figura a seguir. 

 

Figura 4 - Etapas do Processo de Prototipação 

 

Fonte: PRESSMAN; MAXIM, 2016. 

 

A prototipação, além de reduzir o tempo de desenvolvimento do software, 

permite realizar treinamento com o usuário e favorece a definição do melhor design 

para a ferramenta, por exemplo, a forma de disponibilizar determinado conteúdo 

(PRESSMAN; MAXIM 2016).  

Algumas metodologias podem ser utilizadas na construção de um protótipo para 

melhor atender às características e às necessidades da organização. Uma delas é a 

metodologia CommonKADS (DIAS; PACHECO 2009). 

 

2.3.2 Metodologia CommonKADS 

 

A metodologia CommonKADS oferece um instrumento para construir um 

sistema de gestão de conhecimento, para melhor atender às características e às 

necessidades da organização (DIAS; PACHECO 2009). Segundo os autores, a 

metodologia CommonKADS pode ser considerada a mais completa, uma vez que 

envolve as etapas que vão desde o planejamento até a implementação, englobando, 
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além dos aspectos tecnológicos, as características e as especificidades da 

organização. 

De modo geral, são seis os modelos independentes que compõem o 

CommonKADS. Cada modelo possui planilhas para serem preenchidas, a fim de ser 

operacionalizado. Os modelos capturam fontes de informação diversificadas, 

permitindo analisar a viabilidade do projeto e sua implantação. Apesar de os modelos 

serem independentes, eles se relacionam, podendo ser aplicados em momentos 

diferentes (SCHREIBER et al., 2002). 

Os modelos estão separados em três camadas: Contexto, Conceito e Artefato. 

Na camada Contexto são dispostos os modelos de organização, de tarefa e de agente. 

Na camada Conceito são trabalhados os modelos de conhecimento e de 

comunicação. Na camada Artefato tem-se o modelo de projeto. 

Figura 5 - Camadas e modelos do CommonKADS 

Fonte: SCHREIBER et al., 2002. 

 

O Modelo da Organização objetiva mapear a estrutura organizacional, as 

oportunidades e os problemas detectados para auxiliar uma análise geral sob 

diferentes perspectivas (SPANHOL et al., 2009). O modelo de organização é 

composto pelas seguintes planilhas: 
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Figura 6 - Visão Geral do modelo da organização 

 

Fonte: SCHREIBER et al., 2002. 

 

 OM-1: descreve o contexto organizacional, identificando o conhecimento 

orientado a problemas e oportunidades;  

 OM-2: descreve os impactos da organização causados pela escolha da 

solução de conhecimento;  

 OM-3: especifica os processos em termos de tarefas de que é composta;  

 OM-4: descreve as características do componente de conhecimento do 

modelo de organização;  

 OM-5: documenta e avalia as informações para decisão da viabilidade do 

documento. 

 

O Modelo das Tarefas tem por objetivo identificar os fluxos de entrada e saída, 

pré-condições e critérios de performance, recursos e competências necessárias, bem 

como as maneiras por meio das quais as atividades se relacionam (SPANHOL et al., 

2009). 

 

Figura 7 - Visão Geral do Modelo de Tarefa 

 

Fonte: SCHREIBER et al., 2002. 

 



33 

 

 
 

O modelo da tarefa prevê as planilhas abaixo para a coleta de dados:  

 TM1: detalhamento das tarefas dentro do processo alvo;  

 TM2: identificação do conhecimento empregado para determinada tarefa e 

possíveis obstáculos e áreas para aperfeiçoamento.  

O Modelo do Agente visa compreender os papéis que cada agente irá realizar. 

Estes agentes podem ser humanos, sistemas computacionais ou qualquer ente que 

realize uma tarefa. É possível verificar com quem o agente se comunica, seus 

conhecimentos, competências, autoridades e restrições para agir (SPANHOL et al., 

2009). Este modelo possui a planilha AM-1.  

A metodologia ainda dispõe da planilha OTA1, que é um Checklist dos impactos 

e melhoramentos a partir dos dados coletados nas planilhas de Organização, Tarefas 

e Agentes para possibilitar uma análise crítica do contexto e realizar a inferência. 

O Modelo do Conhecimento identifica o conhecimento obrigatório para alcançar 

os objetivos estabelecidos no modelo da organização e realizar as tarefas definidas 

no modelo da tarefa. Para coletar os dados deste modelo é utilizada a planilha KM1.  

 

Figura 8 - Componentes do Modelo de Conhecimento 

 

Fonte: SCHREIBER et al., 2002. 

 

O Modelo da Comunicação descreve as interações de comunicação entre os 

agentes envolvidos (sistema e atores). Além disso, determina como os usuários e o 

sistema interagem (SPANHOL et al., 2009). Este modelo é composto pelas seguintes 

planilhas: 
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 CM1: especifica as transações que constituem o diálogo entre dois agentes;  

 CM-2: especifica as mensagens e informações que constituem uma 

transação individual dentro do modelo de comunicação.  

O Modelo do Projeto, também conhecido como modelo de implementação, 

descreve os requisitos e a estrutura do software a ser construído a partir dos 

resultados dos outros modelos (SCHREIBER et al., 2002). Este modelo utiliza as 

planilhas PM1 e PM2:  

 PM1: identifica o risco do projeto e realiza avaliação;  

 PM2: como especificar o estado do modelo com um objetivo para ser 

alcançado pelo projeto.  

As planilhas dos modelos precisam ser preenchidas para a coleta dos dados 

necessários para a implantação de um Sistema Baseado em Conhecimento. 

Entretanto, de acordo com Schereiber et al. (2002), as planilhas que devem ser 

aplicadas dependem do sistema a ser construído; assim, a escolha de quais planilhas 

devem ser utilizadas dependerá da demanda. 

 

2.4 Sistema de Processo Judicial Eletrônico 

 

Ao longo do tempo, a justiça brasileira tem sido caracterizada como lenta, 

morosa e burocrática. Dispostos a mudar esta visão e modernizar o poder judiciário, 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criou, em parceria com o Tribunal Federal da 

5ª Região (TRF5), o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). O principal objetivo 

do sistema PJe é oferecer uma solução gratuita aos tribunais de justiça de todo país, 

independentemente dos âmbitos judiciários, para a tramitação, prática e 

armazenamento dos processos judiciais eletrônicos (BRASIL, 2020). 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2020), 90% dos tribunais utilizam 

algum sistema informatizado e o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) se 

destaca como o escolhido por vários deles. O Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) é um 

dos tribunais que está buscando atingir 100% da virtualização processual através do 

PJe. O sistema PJe foi escolhido como tema do protótipo inicial de compartilhamento 

de conhecimento devido à sua complexidade de utilização, uma vez que exige 

conhecimento técnico, jurídico e administrativo, portanto, provocando alta demanda 

por capacitação. Além disso, com o advento da pandemia, cresceu a procura por 
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ambientes de compartilhamento de conhecimento, uma vez que servidores e 

magistrados precisaram se isolar, impedindo o auxílio presencial de colegas de 

trabalho para a execução das atividades no sistema, como rotineiramente acontecia 

quando os colaboradores se encontravam no mesmo ambiente físico de trabalho. Em 

outras palavras, o confinamento acentuou a percepção de organização 

descentralizada. 

Como um exemplo da diversidade de conhecimento necessário para manusear 

o sistema PJe de forma eficiente, temos a situação de quando um processo é 

distribuído para uma vara. Neste momento, o usuário precisa: 

1. conhecimento técnico para descobrir onde se encontram, no sistema, as 

opções possíveis para passar para o próximo passo; 

2. conhecimento jurídico para saber quais dessas opções são juridicamente 

possíveis, por exemplo, conhecer o código de processo civil ou processo penal; 

3. Por fim, verificar se há alguma norma específica, imposta pelo próprio órgão, 

para atuação neste momento do processo. No caso do TJPI, o artigo 27 do seu 

Provimento Conjunto nº 11, diz que “a secretaria do juízo, antes de promover os autos 

digitais à conclusão do magistrado, deverá, em face da petição inicial, expedir 

Certidão de Triagem atestando a realização da conferência prevista no art. 27 deste 

Provimento Conjunto, independentemente do seu resultado”. 

 

2.5 Trabalhos correlatos 

 

Ao se buscar sobre Compartilhamento do Conhecimento, é possível encontrar 

artigos e teses interessantes. Nos resultados das buscas realizadas no Google 

Scholar por consultas, utilizando termos como: "knowledge sharing", "sharing", 

"knowledge management" “organizational decentralization”, entre outros, e 

encontramos trabalhos cujo conteúdo é direcionado para o meio corporativo. É o caso, 

por exemplo, do artigo de Arif Abdelwhab Ali, Dhanapal Durai Dominic Panneer 

Selvam, Lori Paris e Angappa Gunasekaran, que relata os fatores que influenciam as 

práticas de compartilhamento do conhecimento e sua relação com o desempenho 

organizacional (ABDELWHAB; SELVAM; PARIS; GUNASEKARAN, 2019). 

Outro artigo interessante, de autoria de Vida Davidavičienė, Khaled Al Majzoub 

e Ieva Meidute-Kavaliauskiene, destaca fatores que afetam o compartilhamento do 
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conhecimento em instituições com colaboradores distantes. Dentre eles, os autores 

apontam que a falta do compartilhamento do conhecimento institucional pode afetar 

negativamente a conjuntura organizacional, uma vez que o conhecimento tácito pode 

ser perdido quando um funcionário se desliga da empresa ou quando o colaborador 

não possui meios ou não se sente motivado para compartilhá-los com os pares 

(DAVIDAVIČIENĖ; AL MAJZOUB; MEIDUTE-KAVALIAUSKIEN, 2020). 

Quanto ao compartilhamento do conhecimento em organizações 

descentralizadas, o trabalho de Taha Havakhor e Rajiv Sabherwal cita que as 

organizações descentralizadas geograficamente devem pensar com cuidado sobre os 

tipos de comportamento que têm mais probabilidade de aprimorar a capacidade de 

uma equipe remota. Eles afirmam que a tecnologia pode facilitar o mapeamento das 

experiências dos colaboradores e a falta de familiaridade entre os membros 

(HAVAKHOR; SABHERWAL, 2018). 

Outro trabalho sobre o tema foi desenvolvido por Watcharee Lekhawipat, Yu-

Huei Wei e Chinho Lin, que compara os efeitos das barreiras organizacionais e 

tecnológicas no compartilhamento do conhecimento nas organizações através da 

lente da teoria da atribuição. Os resultados mostraram que as barreiras 

organizacionais e tecnológicas têm relação com o esforço e a capacidade do indivíduo 

no que diz respeito ao comportamento de compartilhamento de conhecimento 

(LEKHAWIPAT; WEI; LIN, 2018). 

Sobre o tema tecnologia da informação e comunicação (TICs) no 

compartilhamento do conhecimento, dentre os artigos citados, vale ressaltar o de 

Gabriele Santoro, Demetris Vrontis, Alkis Thrassou e Luca Dezi. Os autores citam que 

um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações é o de gerir o conhecimento 

tácito, pois ele está na cabeça das pessoas. As TICs estão mudando a forma como o 

conhecimento é gerenciado nas instituições, exigindo sistemas para a gestão do 

conhecimento. Os resultados indicaram que o sistema de gestão do conhecimento 

facilita o compartilhamento de conhecimento, caso haja motivação para isso 

(SANTORO; VRONTIS; THRASSOU; DEZI, 2018).  

A existência de um ambiente virtual corporativo para compartilhar 

conhecimento é importante, porém não é o suficiente para garantir o 

compartilhamento do conhecimento. É necessário desenvolver práticas motivacionais, 
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junto aos colaboradores para que o conhecimento tácito possa ser compartilhado nos 

portais institucionais. 
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3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia de pesquisa pode ser caracterizada como as técnicas e os 

métodos utilizados para a realização de uma pesquisa (BATISTA, 2019).  

De maneira simultânea ao desenvolvimento desta tese, foram elaborados 

artigos sobre o tema para apontar um melhor modelo de protótipo de aplicativo móvel 

para compartilhamento de conhecimento institucional. 

O resultado foi o desenvolvimento e a validação de um protótipo de aplicativo 

móvel para uma organização descentralizada com o objetivo de compartilhar 

conhecimento de maneira formal e informal sobre o Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico (PJe). No âmbito formal, o protótipo de aplicativo móvel disponibiliza um 

repositório de manuais e normas sobre o sistema PJe e, no contexto informal, é 

disponibilizado no protótipo um espaço para debates em que se espera que seja 

viabilizada a geração, a disseminação, a transferência e o compartilhamento do 

conhecimento entre os colaboradores, proporcionando a troca de experiências 

valiosas, as boas práticas adotadas, dentre outros. 

O aplicativo está disponível na plataforma de sistema Android® (Google, 

Estados Unidos), por ser de fácil disseminação, e pode ser utilizado em diversos tipos 

de dispositivos (smartphone, tablet e computador). 

Esta tese é composta por dois (02) artigos e um protótipo de aplicativo móvel, 

cada um cumprindo um objetivo específico no alcance do objetivo geral.  

A Figura 9 ilustra os procedimentos adotados para a realização desta tese. 
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Figura 9 - Procedimentos metodológicos adotados 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
 

3.1 Características e técnicas utilizadas na pesquisa  

 

A pesquisa documental analisou relatórios e documentos disponibilizados pelo 

Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) para consultar os processos de gestão de 

conhecimento da organização. A pesquisa bibliográfica trouxe as bases teóricas e 

conceituais do assunto por meio da análise de documentos de domínio científico. O 

objetivo foi selecionar e analisar as contribuições teóricas sobre o tema abordado.  

Os resultados da coleta de dados ocorreram em duas fases. Na primeira fase 

obteve-se como resultado a identificação da situação atual da instituição pesquisada 

quanto ao processo da gestão do conhecimento. Na segunda fase, desenvolveu-se e 

se avaliou um protótipo de aplicativo móvel para uma organização descentralizada 

com o objetivo de compartilhar conhecimento de maneira formal e informal sobre o 

Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe). 

Em cada uma das etapas supracitadas foram realizadas entrevista 

semiestruturada e entrevista com questionário estruturado. A entrevista 

semiestruturada foi utilizada por possibilitar uma maior liberdade na análise das 

respostas dos entrevistados, uma vez que se utiliza um conjunto de questões sobre o 

tema que possa permitir o participante discorra livremente sobre o assunto. Já o 
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questionário estruturado é um mecanismo constituído por perguntas ordenadas que 

pode ajudar a ampliar a análise dos dados obtidos pela entrevista (BARDIN, 2010).  

Os questionários e entrevistas foram baseados na metodologia CommonKADS; 

entretanto, para que o conteúdo investigado fosse adequado à realidade 

organizacional, foi feita uma livre adaptação das planilhas para o contexto pesquisado. 

A razão para se adotar o Modelo do CommonKADS para coleta de dados é 

porque ele representa todas as fases necessárias para a construção deste protótipo 

de aplicativo móvel. Neste sentido, na camada de contexto foram pesquisados os 

quesitos organizacionais, os processos e os atores do compartilhamento de 

conhecimento do sistema PJe. No contexto de conceito, foram investigadas as 

interações entre estes atores e o conhecimento necessário para a realização do 

trabalho no sistema PJe. A camada artefato representa o protótipo do aplicativo móvel 

para compartilhamento de conhecimento do sistema PJe. 

O Design Science Research (DSR) tem sido um paradigma importante da 

pesquisa em Sistemas de Informação, e sua aceitação geral está aumentando 

(HEVNER; CHATTERJEE, 2010). Em Sistemas de informação, o DSR pode envolver 

a construção de uma ampla gama de artefatos como, por exemplo, sistemas de 

suporte à decisão, ferramentas de modelagem, estratégias de governança, métodos 

para avaliação de sistemas de informação e sistema de informação para intervenções 

de mudança (GREGOR; HEVNER, 2013). 

De acordo com Batista (2019), a abordagem do Design Science Research 

orienta as pesquisas que se destinam a desenvolver algo que seja inovador, uma vez 

que a design science tem como foco causar a mudança, criando artefatos e gerando 

soluções para problemas existentes. Assim, tendo em vista a natureza tecnológica da 

pesquisa, adotou-se a metodologia Design Science Research – DSR, cujo objetivo foi 

desenvolver um artefato (protótipo de aplicativo móvel visando compartilhar 

conhecimento) e sua aplicação em uma organização e, dessa forma, avaliar o artefato 

desenvolvido. Os artefatos devem ser avaliados de acordo com a capacidade de 

executar a tarefa pretendida e em função da sua eficiência, generalidade e facilidade 

de uso (PIMENTEL; FILIPPO; SANTORO, 2019).  

A Figura 10 ilustra as etapas da metodologia DSR utilizada nesta pesquisa.  
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Figura 10 - Etapas da metodologia DSR 

 
Fonte: Adaptado de Peffers et al., 2008. 

 
 

A etapa de “Identificação do problema e motivação” define o problema de 

pesquisa segundo a revisão da literatura. Dessa forma, possibilita uma visão geral do 

estudo e identifica a dificuldade no compartilhamento do conhecimento entre 

colaboradores distantes. Assim, a contribuição do aplicativo móvel apresentado pode 

ser muito importante. 

Já na etapa da “Definição dos objetivos da solução”, para definir os objetivos 

do aplicativo móvel, buscou-se auxílio na Metodologia CommonsKADS que apresenta 

etapas genéricas e, assim, podem ser especializadas para o desenvolvimento do 

protótipo móvel para compartilhamento de conhecimento. 

Na etapa “Projeto e desenvolvimento”, definiram-se os passos utilizados para 

a elaboração do protótipo de aplicativo móvel para compartilhamento de 

conhecimento para, então, alcançar o objetivo desta pesquisa. 

A etapa de “Demonstração” visa utilizar um contexto adequado e aplicar o 

produto que se pretende desenvolver. Neste estudo, o artefato foi o protótipo de 

aplicativo móvel para compartilhamento de conhecimento aplicado no Tribunal de 

Justiça do Piauí (TJPI) para fins de demonstração e avaliação do protótipo.  

Por conseguinte, a etapa de “Avaliação” inclui a observação e a avaliação do 

método no que se refere à resolução do problema (BATISTA, 2019). A etapa de 

avaliação desta tese foi realizada através da utilização do protótipo pelos grupos 
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focais da organização. Essa etapa apresentou discussões relativas à Avaliação do 

protótipo de aplicativo móvel por meio da análise dos resultados obtidos a partir do 

questionário e entrevistas com os envolvidos no projeto.  

 

3.2 Descrição da Instituição Pesquisada 

 

A instituição escolhida para a investigação foi o Tribunal de Justiça do Piauí 

(TJPI). O campo de estudo é adequado, porque é uma organização descentralizada 

no contexto decisório e geográfico. Além disso, possui servidores distribuídos em 64 

comarcas diferentes, algumas na Capital e outras no interior do Estado, tendo cada 

uma delas um magistrado como gestor da comarca. Portanto, este é um gestor 

intermediário no cenário de um Tribunal de Justiça, que, embora tenha certa 

autonomia administrativa, deve seguir normas e apresentar resultados à alta gestão 

do Tribunal, localizada na Capital do Estado.  

Ademais, o TJPI presta serviços profissionais em que os colaboradores são 

altamente qualificados e o conhecimento desses atores é a base para o processo. O 

conhecimento aqui referido diz respeito não só ao conhecimento das leis, mas, 

também, ao conhecimento administrativo e técnico, como o uso do sistema para 

tramitação de processos judiciais, o PJE (Processo Judicial Eletrônico).  

A Justiça Estadual, do ponto de vista administrativo, é estruturada em dois 

graus de jurisdição. O primeiro grau é composto por Juízes de Direito, varas, fóruns, 

tribunais do júri (encarregado de julgar crimes dolosos contra a vida), juizados 

especiais e suas turmas recursais. O segundo grau é representado pelos Tribunais de 

Justiça (TJs). Nestes, os magistrados são desembargadores, cuja principal atribuição 

é o julgamento de demandas de competência originária e de recursos interpostos 

contra decisões proferidas no primeiro grau.  

Com o alinhamento do Poder Judiciário do Piauí às resoluções do CNJ de 

instituir uma política permanente de educação corporativa dos servidores, foi criada a 

escola do Tribunal de Justiça do Piauí (EJUD-PI), que busca incentivar treinamentos, 

cursos e seminários de educação corporativa, democratização e multiplicação do 

ensino, com economicidade. Desta forma, percebe-se que já existe um setor 

responsável pela capacitação de servidores e magistrados do Tribunal de Justiça do 

Piauí.  
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Nos últimos anos, o TJPI se modernizou, tendo iniciado o processo de 

informatização em meados do ano 2000.  

Segundo o portal da transparência do Tribunal de Justiça do Piauí, a força de 

trabalho do Poder Judiciário do Piauí é formada por aproximadamente 183 

magistrados, sendo 163 magistrados do primeiro grau de jurisdição; e 2.476 

servidores efetivos, requisitados e comissionados, sendo 1.689 lotados no primeiro 

grau de jurisdição.   

 

3.3 Seleção da amostra e sujeitos pesquisados 

 

A investigação requer que seja definida a população da qual se busca 

informações de suas características. Neste caso, foram realizadas quatro pesquisas, 

2 (duas) de cunho qualitativo e 2 (duas) mais quantitativas; visando clareza na 

descrição de tais procedimentos, optou-se por fazer, inicialmente, uma explanação 

geral dos procedimentos da pesquisa, conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Tipos de Pesquisa 
 

CAMPO DE 

PESQUISA 

 

PRIMEIRA FASE 

(Situação atual da Instituição) 

SEGUNDA FASE 

(Desenvolvimento e validação do 

protótipo) 

PESQUISA 

QUALITATIVA 

PESQUISA 

QUANTITATIVA 

PESQUISA 

QUALITATIVA 

PESQUISA  

QUALI-

QUANTITATIVA 

TJ-PI 

SUJEITOS 

 

8 (oito) 

pessoas 

26 (vinte e seis) 

magistrados e 

97 (noventa e 

sete) servidores 

da Capital e 

interior 

5 (cinco) 

servidores do 

TJPI 

responsáveis 

pela 

capacitação do 

PJe 

5 (cinco) 

servidores e 5 

(cinco) 

magistrados do 

TJPI 

CARACTE

RIZAÇÃO 

- 4 (quatro) 

magistrados, 

Usuários 

potenciais para 

Servidores que 

possuem 
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sendo 2 

(dois) da 

comarca da 

Capital e 2 

(dois) do 

interior 

- 4 (quatro) 

servidores, 

sendo 2 

(dois) da 

comarca da 

Capital e 2 

(dois) de 

comarcas do 

interior 

a utilização do 

protótipo de 

aplicativo móvel 

conhecimento 

teórico e 

habilidades 

práticas 

necessárias 

para o suporte 

ao sistema PJe 

Servidores e 

magistrados 

que possuem 

conhecimento 

teórico e 

habilidades 

práticas no 

sistema PJe 

INSTRUM

ENTOS 

1 (um) roteiro 

de entrevista 

semiestrutura

da para 

magistrados 

e servidores. 

Questionários 

com 

questões 

fechadas e com 

possibilidades 

de comentários. 

1 (um) roteiro 

de entrevista 

semiestruturada 

Questionários 

com 

questões 

fechadas e com 

possibilidades 

de comentários 

e entrevista. 

PROCEDI

MENTOS 

DE 

COLETA 

Videoconferê

ncia ou 

chamada de 

vídeo 

utilizando o 

aplicativo 

WhatsApp. 

As 

entrevistas 

serão 

gravadas, 

Pessoalmente e 

por meio de e-

mail funcional. 

Videoconferênci

a ou chamada 

de vídeo 

utilizando o 

aplicativo 

WhatsApp. As 

entrevistas 

serão gravadas, 

desde que 

autorizado pelos 

entrevistados. 

 

 

 

 

Pessoalmente e 

por meio de e-

mail funcional. 
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desde que 

autorizado 

pelos 

entrevistados

. 

PROCEDI

MENTOS 

DE 

ANÁLISE 

Análise 

qualitativa - 

transcrição e 

análise dos 

dados 

coletados 

Análise mais 

quantitativa – 

transcrição em 

tabelas e 

construção 

de gráficos. 

Análise 

qualitativa - 

transcrição e 

análise dos 

dados coletados 

Análise mais 

quantitativa – 

transcrição em 

tabelas e 

construção 

de gráficos. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

O universo da pesquisa abarca 1.689 servidores efetivos, requisitados ou 

comissionados e 163 magistrados, ambos lotados no primeiro grau de jurisdição do 

Tribunal de Justiça do Piauí (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2021). A amostra 

abrangeu o total de 26 (vinte e seis) magistrados e 97 (noventa e sete) servidores, 

totalizando 123 (cento e vinte e três) participantes. Nesta população, há servidores e 

magistrados lotados em comarcas da Capital e do interior. Justifica-se tal população 

pelo fato de os indicadores do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontarem o 

primeiro grau de jurisdição como o mais sobrecarregado do Poder Judiciário sendo 

esta, portanto, a jurisdição que mais precisa investir em melhorias para a efetiva 

prestação jurisdicional (BRASIL, 2020).  

A coleta de dados da primeira fase ocorreu entre os dias 04 de julho e 04 de 

agosto de 2021. Iniciando com uma entrevista e depois utilizando-se um questionário. 

A coleta de dados da segunda fase se deu, no primeiro momento 

(desenvolvimento) com entrevistas com 5 (cinco) servidores, que são responsáveis 

pelos treinamentos de PJe, visando o desenvolvimento do sistema, entre os dias 08 e 

15 de julho de 2021. No segundo momento (validação), após a concepção do 

aplicativo, os mesmos servidores supracitados, mais 5 (cinco) magistrados, 

responderam a um questionário e uma entrevista, objetivando sua validação, entre os 

dias 01 e 05 de novembro de 2021.  
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3.4 Coleta de dados 

 

Para a primeira fase desta pesquisa foram aplicadas as planilhas do 

CommonKADS (Apêndice A) para coleta de dados, com as questões livremente 

adaptadas à realidade pesquisada, tendo sido aplicadas apenas as planilhas que 

contribuiriam para se chegar ao objetivo geral deste trabalho.  

Optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas (Apêndice C) com sujeitos 

que possuíam perfis estratégicos da organização, sendo eles: 4 (quatro) magistrados, 

sendo 2 (dois) de comarcas do interior e 2 (dois) de comarcas da Capital; e 4 (quatro) 

servidores com função de Diretor de Secretaria, sendo 2 (dois) de comarcas do interior 

e 2 (dois) de comarcas da Capital. Esta escolha se deu em razão de estes sujeitos 

possuírem status de gestores.  

Visando complementar a coleta de dados das entrevistas da primeira fase, 

optou-se pela construção de um questionário estruturado (Apêndice D), com questões 

fechadas e de múltipla escolha. Nas questões fechadas era possível optar entre dois 

tipos de resposta, enquanto as de múltipla escolha apresentaram uma série de 

possíveis respostas.  

Na segunda fase, uma equipe foi formada com o objetivo de identificar as 

necessidades de utilização, com eficiência, do Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico – PJE. Nessa fase, primeiramente foi realizada uma entrevista seguindo 

um roteiro semiestruturado (Apêndice F), permitindo conhecer melhor a rotina dos 

profissionais e as necessidades quanto à utilização do sistema PJe. Após a conclusão 

do protótipo, os mesmos profissionais e mais 5 (cinco) outros magistrados 

participaram da validação do sistema, a partir de um questionário composto por 

questões fechadas e uma entrevista (Apêndice H).   

A coleta de dados ocorreu de forma simultânea e sequencial, assim como a 

análise e interpretação dos dados, pois alguns dados puderam ser analisados juntos, 

enquanto outros dependeram da análise de antecedentes. 

 

3.4.1 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade Paulista (UNIP), sob o número 
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CAAE: 46886621.9.0000.5512, seguindo as normas para pesquisas envolvendo 

seres humanos. 

Os participantes das entrevistas assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), após as orientações sobre os objetivos de pesquisa 

a serem propostos.  

Foi garantido o direito ao sigilo das informações obtidas (anonimato), não 

havendo nenhum constrangimento às pessoas que desistissem de participar da 

pesquisa em qualquer momento de sua execução, bem como a garantia de 

disponibilidade da pesquisadora para esclarecimento de quaisquer dúvidas e/ou 

intercorrências.  

Foi esclarecido que a participação dos sujeitos é voluntária, sem nenhum 

prejuízo à pessoa que não aceitasse fornecer alguma informação ou quisesse 

interromper sua participação na pesquisa.  

Informou-se que a pesquisa poderia acarretar risco mínimo durante a entrevista 

ou utilização do dispositivo móvel, traduzido em danos à dimensão intelectual, moral 

e cultural; dentre os riscos frequentes, seria possível ocorrer aborrecimento ou 

cansaço durante o uso do aplicativo móvel e constrangimento ao expor seu 

conhecimento limitado nesse tipo de tecnologia. Quanto aos benefícios, pode-se 

destacar que o produto resultante desta pesquisa poderá favorecer a produtividade 

na prestação jurisdicional da população, agindo como um recurso educativo que pode 

agilizar o andamento dos processos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados serão apresentados a seguir, mostrando primeiramente os da 

pesquisa bibliográfica e, em seguida, os da coleta de dados de acordo com as fases 

seguidas para o desenvolvimento desta tese: primeira fase, Identificação da situação 

atual da Instituição e, segunda fase, Desenvolvimento e validação de um protótipo de 

aplicativo móvel sobre o sistema PJe. 

 

4.1 Resultados e discussões da pesquisa bibliográfica 

 

A partir de estudos obtidos com a revisão bibliográfica, identificou-se que 

algumas variáveis dificultam a gestão organizacional e do conhecimento em 

organizações descentralizadas. Também foi possível conhecer alguns fatores que 

podem ser facilitadores ou obstáculos para o compartilhamento de conhecimento nas 

organizações. Com isso, foram feitos estudos sobre os temas citados.  

Os resultados desta pesquisa bibliográfica geraram dois artigos. Um, publicado 

na revista FSA e, o outro, aprovado e apresentado no NETLOG 2021. Ambos os 

artigos estão transcritos nos subitens 4.1.2 e 4.1.4. 

 

4.1.1 Desafios que influenciam a gestão organizacional e do conhecimento em 
organizações descentralizadas 

 

Um estudo foi realizado visando conhecer os principais desafios que podem 

influenciar a gestão organizacional e do conhecimento em organizações 

descentralizadas. 

Essa etapa foi de suma importância, pois este estudo contribuiu para o 

aprendizado organizacional e para as discussões de gestão de conhecimento, 

sugerindo como aprimorar as ações voltadas para essas questões em organizações 

dispersas. Vale ressaltar que essa contribuição se estende a possíveis soluções 

organizacionais por conta da adaptação empresarial ao teletrabalho, forçado 

mundialmente em 2020 pela pandemia da Covid-19, uma vez que os funcionários 

ficaram em locais geograficamente distantes, usando ferramentas tecnológicas para 

execução de tarefas e tomada de decisões. Concluiu-se que, dentre os motivos 

elencados, a maioria se relaciona aos aspectos da falha na comunicação, a barreiras 
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de recursos humanos e infraestrutura e à dificuldade na coordenação das atividades 

e na gestão do conhecimento. 

Os resultados desta pesquisa geraram um artigo que foi submetido à revista 

FSA e que está transcrito no subitem 4.1.2. 

Link de acesso: http://dx.doi.org/10.12819/2021.18.10.7  
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4.1.2 Artigo I  
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4.1.3 Fatores que influenciam o compartilhamento de conhecimento nas organizações 
 

Um estudo foi realizado visando conhecer alguns fatores que podem impactar 

no compartilhamento de conhecimento nas organizações. 

Esse estudo foi importante para identificar o que pode facilitar ou dificultar o 

compartilhamento de conhecimento nas organizações. Concluiu-se que os principais 

motivos estão relacionados à cultura organizacional, estrutura organizacional e 

tecnologia da informação. 

Os resultados desta pesquisa geraram um artigo aprovado e apresentado no 

NETLOG 2021 realizado na Universidade Paulista, São Paulo, Brasil, de 02 a 05 de 

maio de 2021 e que está transcrito no subitem 4.1.4. 

Link dos anais do evento: http://www.netlogconference.com/papers.html 

Link de acesso ao artigo: 

 http://www.netlogconference.com/proceedings/papers/NETLOG_2020_paper_20.pdf  
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4.1.4 Artigo II 
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4.2 Resultados e discussões da coleta de dados 

 

4.2.1 Resultados e discussões da primeira fase: Identificação da situação atual da      
Instituição 
 

O início da coleta de dados visou mapear os dados da estrutura organizacional 

de um modo mais abstrato e mais amplo, identificando a situação atual da Instituição 

e visando avaliar o processo de gestão do conhecimento do TJPI a partir da aplicação 

da metodologia CommonKADS. Esta fase foi constituída por 3 categorias de 

discussão: aspectos da gestão do conhecimento na organização, compartilhamento 

do conhecimento e técnicas e métodos de gestão do conhecimento. 

Gráfico 1 - Função exercida 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Gráfico 2 - Tempo de exercício 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 3 - Comarca de Lotação 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Tivemos 123 respondentes. Os questionários foram enviados via correio 

eletrônico e Whatsapp. Nas primeiras perguntas, buscou-se traçar um perfil dos 

respondentes por meio de questões sobre a função exercida, o tempo de exercício e 

a comarca de lotação. 

O Gráfico 1 indica a função exercida por cada participante e, dessa forma, 

identifica-se que a maioria dos participantes é de servidores, o que se justifica pelo 

tamanho da amostra da pesquisa. Essa divisão é importante, pois os servidores estão 

submetidos à demanda de trabalho diferente dos magistrados, além de terem que lidar 

conteúdo específicos para cada função ocupada. Participaram da pesquisa 97 

servidores e 26 magistrados 

O tempo de exercício é importante: colaboradores mais antigos viveram 

experiências diferentes, principalmente quanto à implantação de novas tecnologias no 

judiciário e quanto à preocupação com a capacitação de servidores. Dentro do grupo 

de entrevistados, observou-se um número maior de magistrados que exercem suas 

funções há mais de 5 anos e menos de 10 anos. No quantitativo dos servidores, 

observa-se uma quantidade maior de servidores com mais de 10 anos e menos de 20 

anos, seguido dos que exercem as funções há mais de 5 anos e menos de 10 anos 

no Poder Judiciário do Piauí. 

Também se traçou o perfil dos participantes pela comarca de lotação. Esse 

quesito é importante porque permite fazer um comparativo considerando o quesito de 

descentralização geográfica. Aqui, identificou-se que a maioria, tanto de magistrados 

quanto de servidores, possui lotação em comarcas do interior. 
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Após traçar o perfil dos respondentes, analisou-se a primeira categoria que 

trata dos aspectos da gestão do conhecimento na organização. 

 

4.2.2 Categoria 1: Aspectos da gestão do conhecimento na organização 

 

A primeira categoria a ser pesquisada referiu-se aos aspectos da gestão do 

conhecimento na organização. A investigação foi realizada com as planilhas OM-1 e 

OM-2 da metodologia CommonKADS, por meio de entrevista semiestruturada e 

questionário estruturado.  

Segundo Batista (2012), antes de implementar a Gestão do Conhecimento nas 

instituições, é preciso fazer uma breve avaliação do processo da Gestão do 

Conhecimento, cuja finalidade é determinar o grau de emprego da Gestão do 

Conhecimento na organização. Desta forma, será verificado se a organização possui 

condições adequadas para implementar e manter os processos de Gestão do 

Conhecimento, além de identificar os pontos fortes e oportunidades de melhoria da 

Gestão do Conhecimento. 

Na planilha OM-1 foram realizadas as perguntas, a seguir, tanto no questionário 

com opções fechadas de respostas, como também nas entrevistas  

A entrevista semiestruturada teve como objetivo identificar os seguintes 

elementos:  

 A instituição estimula a participação dos servidores em capacitações, 

encontros regionais e nacionais na busca de novos conhecimentos?  

 A carga de trabalho na Comarca atrapalha a participação dos 

magistrados/servidores nas capacitações?  

 A organização cria modelos de sistemas de trabalho para agregar e alcançar 

alto desempenho nas comarcas (“ao invés de cada um criar o seu”)? 

Já na planilha OM-2, foram realizadas as perguntas a seguir com opções 

fechadas de resposta:  

 A instituição disponibiliza equipamentos adequados, em quantidade 

suficiente para sua Unidade?  

 A Organização disponibiliza acesso satisfatório à internet? 

 A estabilidade (disponibilidade) do sistema de Processo Judicial Eletrônico 

é satisfatória? 
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 A organização disponibiliza assistência técnica na própria unidade para os 

equipamentos, instalação e manuseio de sistemas? 

Na primeira questão da categoria 1 aborda-se o tema de forma generalizada, 

sendo questionado se a instituição estimula a participação dos servidores em 

capacitações, encontros regionais e nacionais na busca de novos conhecimentos. 

Sobre esse assunto, a opinião dos servidores e dos magistrados da Capital convergiu 

para um significativo grau de satisfação, pois 100% dos magistrados da Capital, 52% 

dos magistrados do interior, 78% dos servidores da Capital e 65% dos servidores do 

interior se mostraram parcialmente ou completamente satisfeitos.  

Isso fica evidente nas entrevistas, conforme relatos:  
 

 Sim, nós temos a Escola Judiciária que tem por finalidade realizar cursos e 
treinamentos para nossos servidores e magistrados. (Servidor 4) 
 
 A Escola Judiciária oferece curso tanto para magistrado quanto para 
servidor. (Servidor 1) 
 
 A EJUD oferece cursos, mas algumas qualificações que gostaríamos de 
fazer, como participar de encontros fora do estado, congressos ou um 
mestrado, não temos ajuda financeira. (Magistrado 2) 
 
 Muitos encontros fora do estado, que são custeados pela Escola, são 
restritos a alguns magistrados. Tem uma espécie de privilégio de alguns, 
principalmente com relação aos magistrados da Capital. (Magistrado 3) 

 

É interessante observar que os colaboradores lotados na Capital são mais 

satisfeitos do que os lotados no interior. 

 
Gráfico 4 - Estímulo à participação em capacitações I 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 5 - Estímulo à participação em capacitações II 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A segunda questão da categoria 1 verificou se a carga de trabalho na Comarca 

atrapalha a participação dos magistrados/servidores nas capacitações, uma vez que 

é sabido que, quando o servidor se ausenta, o trabalho é acumulado e não 

redistribuído. A maioria de todos os perfis concorda plenamente ou parcialmente que 

a carga de trabalho afeta a participação deles em capacitações.  

Este ponto chama a atenção, pois o número expressivo de insatisfeitos pode 

estar relacionado com os horários em que as capacitações são ofertadas, 

considerando a dificuldade em ajustar os compromissos funcionais com as atividades 

de capacitação. 

Gráfico 6 - Carga de trabalho l 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 7 - Carga de trabalho ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

As questões de número três, quatro, cinco e seis tratam das instalações 

oferecidas pela organização. 

Neste sentido, observou-se que os entrevistados, em relação à disponibilização 

de equipamentos, consideram-na adequada, em quantidade suficiente para sua cada 

unidade. O grau de satisfação é elevado; conforme Gráficos 8 e 9, 76% dos 

colaboradores do interior e 72% da Capital estão satisfeitos (plena ou parcialmente). 

 

Gráfico 8 - Disponibilização de equipamentos adequados l 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Gráfico 9 - Disponibilização de equipamentos adequados ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

A questão que trata da disponibilização do acesso à internet pela Organização 

é a que conta com o maior consenso por parte dos entrevistados: 94% dos 

colaboradores da Capital e 80% do interior responderam que estão plenamente ou 

parcialmente satisfeito, conforme Gráficos 10 e 11. 

Gráfico 10 - Acesso satisfatório à internet l 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
 

Gráfico 11 - Acesso satisfatório à internet ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Outro ponto que chama a atenção pela quantidade de entrevistados 

insatisfeitos é a estabilidade (disponibilidade) do sistema de Processo Judicial 

Eletrônico (PJe). Pelo menos 53% dos colaboradores da Capital e 74% do interior 

estão insatisfeitos (plena ou parcialmente), conforme Gráficos 12 e 13. O número 

expressivo de insatisfeitos está relacionado à recorrência de instabilidade do sistema 

no horário de expediente.  

 
Gráfico 12 - Estabilidade do PJe l 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 13 - Estabilidade do PJe ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Quando questionado sobre se a organização disponibiliza assistência técnica 

na própria comarca para os equipamentos, instalação e manuseio de sistemas, 

verificou-se o impacto causado pelo fato de a organização ser descentralizada 

geograficamente. Enquanto 78% dos respondentes lotados na Capital são satisfeitos 

(plena ou parcialmente), 73% do interior estão insatisfeitos (plena ou parcialmente), 

conforme Gráficos 14 e 15. O número divergente está relacionado à questão de que 
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apenas a Capital oferece assistência, resultando que as comarcas do interior são 

consideradas grandes polos de recorrência de instabilidade do sistema no horário de 

expediente.  

 
Gráfico 14 - Assistência técnica local l 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 15 - Assistência técnica local ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Finalizando as questões relativas à primeira categoria, a última pergunta 

questionou se a organização cria modelos de sistemas de trabalho para agregar e 

alcançar alto desempenho nas comarcas (“ao invés de cada um criar o seu”). 

Sobre esse assunto, a opinião dos entrevistados convergiu para uma análise 

de lotação. Verificou-se, mais uma vez, o efeito causado pelo fato de a organização 

ser descentralizada geograficamente. Enquanto 50% dos respondentes lotados na 

Capital são satisfeitos (plena ou parcialmente), 68% dos respondentes do interior são 

insatisfeitos (plena ou parcialmente), conforme Gráficos 16 e 17. O número divergente 

está relacionado à velocidade que a informação chega na Capital e no Interior. 
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Gráfico 16 - Modelo de sistema de trabalho para aumentar o desempenho l 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Gráfico 17 - Modelo de sistema de trabalho para aumentar o desempenho ll 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

4.2.3 Categoria 2: Compartilhamento de conhecimento 

 

A segunda categoria verificou os facilitadores e as barreiras para compartilhar 

conhecimento. Para esta investigação, foram empregadas as planilhas OM-1 e OM-2 

da metodologia CommonKADS, por meio de entrevista semiestruturada e questionário 

estruturado.  

Na planilha OM-1 foram realizadas as perguntas a seguir. As duas primeiras 

foram postas no questionário com opções fechadas de resposta, já a última foi 

disponibilizada na entrevista semiestruturada: 
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 Quais são os facilitadores para o compartilhamento do conhecimento 

encontrados na sua organização? Foram dadas opções de resposta criadas a partir 

da bibliografia pesquisada para esta tese.  

 Quais são as dificuldades para o compartilhamento do conhecimento entre 

servidores/magistrados de varas/juizados diferentes? As opções de respostas foram 

retiradas do referencial teórico desta tese.  

 Na mesma planilha, foi feito um questionamento na entrevista 

semiestruturada:  

 Quais são as possíveis soluções para melhorar os espaços próprios para 

compartilhar conhecimento? 

Já na planilha OM-2 foram realizadas as perguntas a seguir:  

 Você observa a existência de um repositório de conhecimento? (local 

específico para a disponibilização de manuais, tutoriais e documentação com vistas à 

facilitação do conhecimento, inclusive aos servidores recém-empossados)? Este item 

foi abordado tanto no questionário com opções fechadas de respostas quanto na 

entrevista semiestruturada. 

 Você observa a existência, por parte da Instituição, do aproveitamento de 

ideias de servidores e magistrados para o melhoramento da produtividade 

institucional?  

 Caso a resposta seja sim, há programas de premiação ou reconhecimento 

por ideias aproveitadas? Essa pergunta esteve presente na entrevista 

semiestruturada. 

Esses questionamentos foram elaborados com o objetivo de identificar quais 

os fatores que facilitam e quais atrapalham o compartilhamento do conhecimento na 

organização. Identificar os fatores que podem dificultar o compartilhamento de 

conhecimento é fundamental para sua superação, bem como descobrir quais são os 

facilitadores, pois, com base nisso, é possível promover as interações entre as 

pessoas na organização (DAVIDAVIČIENĖ; AL MAJZOUB; MEIDUTE-

KAVALIAUSKIENE, 2020).  

Nesse sentido, foram investigadas quatro questões específicas: uma sobre os 

facilitadores, outra sobre as dificuldades, uma terceira sobre a existência de ambiente 

para compartilhamento e a última sobre a existência de repositório de conhecimento. 
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Além disso, foram ofertados, como opções de resposta, nas duas primeiras questões, 

os itens que foram elaborados a partir da base teórica deste estudo. 

Na Tabela 3 é apresentada a análise das respostas, conforme perfis 

organizacionais. 

 
Tabela 3 - Facilitadores para o compartilhamento de conhecimento 

Facilitadores 
Colaboradores 

Teresina 
Colaboradores 

Interior 

Valorização, por parte da instituição, do 
conhecimento, ideias e contribuições 

dos servidores 
19% 7% 

Premiação, incentivo e reconhecimento 
para compartilhar conhecimento 

3% 1% 

Motivação para compartilhar 8% 6% 

Cultura organizacional voltada para o 
compartilhamento 

8% 1% 

Disponibilização de métodos, técnicas, 
sistemas e meios para compartilhar 

conhecimento 
12% 9% 

Confiança nos colegas 30% 37% 

O acesso é fácil ao conhecimento 
estruturado/registrado (manuais, 

tutoriais e normas) 
13% 5% 

Nenhuma das alternativas. 7% 34% 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
A partir dos resultados obtidos, verificou-se que são utilizados vários tipos de 

facilitadores. 

No caso da “premiação, Incentivo e reconhecimento para compartilhar 

conhecimento”, é quase imperceptível o investimento da instituição neste item. A 

questão da “motivação para compartilhar” obteve uma baixa porcentagem nos dois 

perfis e o quesito “cultura organizacional voltada para o compartilhamento” teve um 

baixo índice para os colaboradores da Capital e um índice menor ainda no caso dos 

colaboradores do interior.  

Cabe ressaltar que, em todas as entrevistas, informou-se sobre a existência, 

na instituição, de eventos realizados uma vez por ano, todos eles voltados aos 

encontros para capacitação (Fórum ou Jornada ou Congresso) e capacitações formais 

para o compartilhamento do conhecimento. Assim, configura uma cultura, mesmo que 

insipiente, de compartilhar conhecimento na instituição. É o que demonstram os 

diálogos apresentados abaixo. Além disso, a diferença de porcentagem percebida 

entre os colaboradores da Capital e do interior é justificada pelo efeito da 
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descentralização geográfica da organização. Esse fenômeno pode ser comprovado 

nas falas abaixo:  

 
Como as capacitações acontecem apenas na Capital, fica difícil a 
participação dos servidores e magistrados do interior, porque o deslocamento 
para esses eventos e capacitações traz uma despesa de passagens e diárias 
que ocorre por parte do próprio colaborador. (Servidor 4) 
 
Muitos dos eventos promovidos têm duração de dois dias, e como têm 
comarcas que ficam a aproximadamente 600 km da Capital, muitos acham 
que não vale muito o sacrifício de ficar tanto tempo na estrada para ir e voltar. 
(Magistrado 4)   
   
Os servidores do interior são esquecidos, porque muitos eventos não levam 
em consideração as dificuldades enfrentadas por eles para participar de um 
evento desses. (Servidor 1)   
  

É complicado até participarmos de um evento, porque como tem poucos 
servidores, não tem como desfalcar a Vara. (Servidor 3) 
 

Embora os colaboradores de Teresina e do interior considerem que existe 

“valorização, por parte da instituição, do conhecimento, ideias e contribuições dos 

servidores” e o “acesso é fácil ao conhecimento estruturado/registrado (manuais, 

tutoriais e normas)”, existe uma diferença considerável entre a porcentagem obtida 

pelos perfis em epígrafe. No entanto, há uma ênfase por parte dos colaboradores da 

Capital e interior na confiança dos colegas.  

Outro ponto interessante é a diferença considerável quanto aos valores obtidos 

na opção “Nenhuma das alternativas”, sendo consideravelmente maior entre os 

colaboradores do interior, ficando como a segunda opção mais marcada por eles. 

No item “disponibilização de métodos, técnicas, sistemas e meios para 

compartilhar conhecimento”, embora em nível baixo, os colaboradores da capital e 

interior afirmam que existe a disponibilização. No entanto, na questão sobre quais 

técnicas e métodos são utilizados pela instituição para compartilhar conhecimento, 

todos os perfis organizacionais identificaram fortemente pelo menos três tipos de 

métodos ou técnicas que são utilizados, o que confirma que eles são empregados na 

instituição, embora de maneira informal ou esporádica. Neste sentido, falta uma 

sensibilização por parte da gestão em esclarecer e divulgar como, onde e porquê são 

utilizados esses métodos.  

Após verificados os facilitadores existentes na organização, buscou-se identificar 

os obstáculos que podem influenciar no compartilhamento do conhecimento 

organizacional. A Tabela 4 mostra os obstáculos existentes na organização de acordo 

com as respostas do questionário. 
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Tabela 4 - Obstáculos para compartilhar conhecimento 

Obstáculos 
Colaboradores 

Teresina 
Colaboradores 

Interior 

Falta de confiança nos colegas 2% 5% 

Perda de Poder 7% 4% 

Motivação para compartilhar 15% 17% 

Incerteza de que o conhecimento que 
possui é útil e necessário 

7% 12% 

Falta de recompensa e receio de 
exploração 

14% 12% 

Prevenção de Conflitos 7% 5% 

Burocracia e/ou Hierarquia da 
organização 

18% 11% 

Distância entre os colaboradores 12% 17% 

Subestimação por parte dos gestores 11% 11% 

Emoções 3% 6% 

Nenhuma das Alternativas 4% 2% 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Sobre os obstáculos para compartilhar, foram identificados como pontos 

principais para os colaboradores do interior a “motivação para compartilhar” e a 

“distância entre os colaboradores”. Para os colaboradores da Capital, o obstáculo 

mais escolhido foi a burocracia e/ou hierarquia da organização; em segundo lugar, a 

“motivação para compartilhar”.  

Cabe ressaltar que o quesito distância está ligado ao impacto da 

descentralização geográfica da organização, pelo fato de as comarcas estarem 

distantes uma das outras, em especial em relação às da Capital, onde todas as 

decisões da alta gestão acontecem. 

Outras opções foram citadas por um número considerável de participantes, 

portanto, também consideradas importantes para a organização: “incerteza de que o 

conhecimento que possui é útil e necessário”, a “falta de recompensa e receio de 

exploração” e a “subestimação por parte dos gestores”. 

De acordo com os itens supracitados, é possível verificar que não há o 

aproveitamento do conhecimento e ideias dos colaboradores com o objetivo de 

melhorar a produtividade. Também, de acordo com a maioria, não é perceptível a 

existência de programa de reconhecimento ou premiação por ideias dos 

colaboradores.  

Nas entrevistas, obtivemos os seguintes relatos: 
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O conhecimento dos servidores e magistrados que atuam no primeiro grau é 
de extrema importância, mas ainda não temos nenhum programa que 
incentive isso. (Magistrado 3) 

 
Eu já ouvi falar que estão estudando a possibilidade de premiação, mas que 
não tem nada a ver com conhecimento, e sim produtividade. No caso vai 
beneficiar apenas aos que fazem o trabalho de forma quase automática, sem 
precisar tanto de conhecimentos diversificados. Porque aqueles que 
precisam se aprofundar em algum assunto para resolver um problema não 
vão conseguir produzir tanto. (Servidor 4)   

 
Muitas ações que são impostas aos servidores do primeiro grau são 
elaboradas por quem atua apenas no segundo grau, isso, as vezes não dá 
tão certo porque não procuram ouvir os servidores que realmente sabem 
como funciona o dia a dia do primeiro grau. (Servidor 3)   
 
Eu acho que o pessoal do primeiro grau deve ser mais ouvido, porque a 
pessoa que atua na alta gestão as vezes não sabe nem quais os sistemas 
que a gente utiliza. (Magistrado 4)   

 

Os demais obstáculos para compartilhar conhecimento também devem ser 

considerados, porém foram marcados por um menor número de participantes, ou seja, 

não se configuram como principais obstáculos.  

Essas dificuldades apontadas podem ser atenuadas caso sejam propostos 

sistemas que ajudem no compartilhamento de conhecimento na organização. A falta 

de mecanismos para compartilhar conhecimento fragiliza a comunicação, que é um 

dos entraves identificados nas organizações descentralizadas geograficamente, 

dificultando a interação entre os colaboradores. Na entrevista, o magistrado 1 se 

refere a esse fato: “A comunicação com o intuito de compartilhar conhecimento é 

basicamente por telefone individualmente. Muitas questões devem ser melhoradas na 

comunicação por causa da falta de contato físico.” (Magistrado 1)  

O servidor 2 complementou que: “A dificuldade de comunicação entre tribunal 

e comarcas atrapalha muito a gente, porque as informações não chegam e quando 

chegam são atrasadas”. (Servidor 2) 

Após identificados os fatores que dificultam e os que facilitam o 

compartilhamento do conhecimento, foram analisados os ambientes para criar e 

compartilhar conhecimento na organização.  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), esses ambientes (que podem ser físico, 

virtual, mental ou alguma combinação entre eles) possibilitam a interação entre os 

indivíduos e, como consequência, podem ocorrer a criação e o compartilhamento do 

conhecimento. Novas experiências podem ser divulgadas e contradições podem ser 
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resolvidas por meio do diálogo, de modo que esse novo saber pode ser aplicado nas 

práticas de trabalho.  

A seguir, são apresentados os resultados do questionário quanto à 

identificação de ambientes na organização pesquisada. 

 

Gráfico 18 - Ambientes institucionais para compartilhar conhecimento 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Gráfico 19 - Repositório para compartilhar conhecimento por perfil 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Os dados acima destacam que a maioria dos colaboradores das duas lotações 

não identifica a existência de ambientes institucionais para compartilhar 

conhecimento, nem de repositórios de conhecimento, sendo mais elevada essa 

impressão entre os colaboradores do interior, o que pode ser justificado pelo fato de 

a comunicação ser mais frágil para esses colaboradores.  

Tivemos relatos sobre este fato nas entrevistas:  

 
Eu não vejo, por exemplo, um lugar específico que eu possa me informar 
sobre todas as modificações nos processos de trabalho, quando elas 
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ocorrem. Na maioria das vezes a gente fica sabendo conversando com os 
colegas. (Magistrado 1) 
 
Bom, esse é um problema. Não temos ambiente virtual nem físico que 
contemple toda a organização... tiramos dúvidas com os colegas mais 
próximos por telefone mesmo. (Magistrado 2) 
 
Não temos ambiente institucional nenhum para compartilhar conhecimento... 
quando temos alguma dúvida, recorremos a alguns colegas ou a grupos de 
Whatzapp de servidores, mas tudo de maneira informal. (Servidor 2) 

 
Quando questionados sobre as soluções viáveis para aprimorar os ambientes 

de compartilhamento, foi citado:  

 
Poderiam criar encontros, entre magistrados e servidores, específicos para 
compartilhar conhecimento. Algo mais informal, porém produtivo. (Magistrado 
1) 
 
Quando acontecem as capacitações, a gente acaba compartilhando muitas 
experiências legais, mas nem sempre o pessoal do interior consegue ir para 
Teresina participar desses eventos. (Magistrado 3) 
 
Eu acredito que nós poderíamos fazer mais encontros com servidores e 
magistrados de todas as comarcas. A gente precisa ter mais capacitações. 
(Sujeito 1)   
 
É importante ter um lugar na internet que os servidores possam trocar 
experiência, é preciso ter mais reuniões, ter mais isonomia no 
compartilhamento das informações entre a gestão e as comarcas do interior... 
é muito importante um local onde a gente possa encontrar os manuais dos 
sistemas, das ações. (Servidor 4)   

  

Diante disso, verificou-se a necessidade de criação de ambientes onde todos 

pudessem interagir. Pelo fato de se tratar de uma organização descentralizada 

geograficamente, esse espaço precisa ser, de forma necessária, virtual.  

Esse ambiente precisa ser fomentado como uma rotina de trabalho para que 

os colaboradores possam criar e compartilhar novos conhecimentos. Essa rotina 

tende a intensificar as habilidades e, consequentemente, a produtividade, uma vez 

que possibilita aos colaboradores aprenderem e procurarem a resolução de 

problemas em conjuntos. 

 

4.2.4 Categoria 3: Técnicas e métodos de Gestão do Conhecimento 

 

A terceira categoria atentou para as técnicas e métodos de Gestão do 

conhecimento utilizado pela organização.  

As planilhas utilizadas foram a OM-1 e OM-2. Na OM-1 foi utilizada a entrevista 

e o questionário. No questionário foram feitas as seguintes perguntas: 
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 Os treinamentos e curso promovidos pela Escola Judiciária atendem à 

necessidade de conhecimento para a realização das suas tarefas?  

 Existe um acompanhamento (pesquisas) para verificar se as capacitações 

oferecidas pela Escola Judiciária estão adequadas às necessidades de conhecimento 

para a realização das atividades? 

 Você já enfrentou dificuldades na execução das suas tarefas por falta de 

conhecimento sobre o assunto a ser resolvido?  

 Com um maior compartilhamento do conhecimento, em que os servidores e 

magistrados possam trocar experiências e boas práticas, você acredita que suas 

atividades de trabalho iriam ser facilitadas e o seu desempenho poderia ser 

potencializado? 

Na entrevista, as perguntas que corresponderam à planilha OM-1 foram: 

 Você identifica problemas na realização de algumas atividades por falta de 

compartilhamento do conhecimento? Quais? 

 A organização propõe atividades de compartilhamento do conhecimento 

para os servidores/magistrados? Quais? (encontros, workshop e fóruns para trocarem 

experiências).  

Quanto à planilha OM-2, foi realizada a seguinte questão de múltipla escolha: 

são utilizados as técnicas e os métodos com o intuito de compartilhar conhecimento 

na sua instituição? Para este quesito foram dadas opções de resposta baseadas na 

bibliografia da tese. 

Vistos os ambientes de compartilhamento, cabe agora conhecer as técnicas e 

métodos importantes para estimular o compartilhamento do conhecimento. O quadro 

abaixo descreve as técnicas e os métodos abordados no questionário. 

 
Tabela 5 - Descrição das técnicas e métodos para compartilhar conhecimento 

Técnicas e 
métodos de 

compartilhamento 
do Conhecimento  

Descrição Autor 

Assistência de 
pares 

É uma estratégia de cooperação 
usada para requisitar ajuda de 
colegas e especialistas a respeito 
de uma questão importante.  

CALVI et al., 2020  

Reuniões 

É um evento que tem como 
propósito compartilhar 
conhecimento a partir de 
encontros. 

LENZI et al., 2014  
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Mentoria 

É uma relação de aprendizagem 
onde mentores são empregados 
mais experientes que 
compartilham suas experiências e 
conhecimentos com empregados 
menos experientes.  

CURBETE; SARTORI; 
MACHADO, 2020 

Coaching 

Destina-se a melhorar as 
habilidades, as qualificações e o 
desempenho profissional de um 
empregado para que possa atingir 
as metas organizacionais. 

LENZI et al., 2014 

Café do 
conhecimento 

São discussões em grupo para 
criar e compartilhar ideias 
referentes às questões de trabalho.  

CALVI et al., 2020 

Fóruns, encontros, 
workshops, 

treinamentos e 
seminários 

São encontros que abordam 
assuntos que agregam valor às 
práticas de trabalho, e que têm o 
intuito de promover a 
aprendizagem e o 
compartilhamento do 
conhecimento.  

LENZI et al., 2014 

Espaços físicos de 
trabalho 

colaborativo 

Possibilita o contato face-a-face 
para promover o compartilhamento 
do conhecimento a partir da 
interação entre colegas de 
trabalho. 

CALVI et al., 2020  

Clusters de 
conhecimento 

São equipes colaborativas que se 
juntam com o objetivo de criar, 
inovar e disseminar novos 
conhecimentos por meio do cluster. 
Um exemplo é um grupo formado 
por empresas do mesmo setor. 

CALVI et al., 2020 

Melhores práticas 

São estratégias já testadas que 
representam a maneira mais 
eficiente de executar um objetivo 
específico.  

LENZI, et al., 2014.  

E-mail 

O correio eletrônico é uma das 
ferramentas mais utilizadas em 
organizações públicas e privadas, 
pois possui as vantagens da 
velocidade e da facilidade de 
compartilhamento.  

LENZI et al., 2014 

SharePoint 

Esta ferramenta é utilizada para 
criar sites, onde é possível 
organizar, compartilhar e acessar 
informações de qualquer 
dispositivo, além de promover a 
colaboração e a distribuição de 

HITI et al., 2021  
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tarefas entre grupos dentro da 
rede. 

Microsoft Teams 
Plataforma que promove a 
interação entre os integrantes de 
equipes. 

DEBAJYOTI; 
VAJIRASAK,  

2020 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Verifica-se que podem ser utilizadas atividades formais e informais com a 

finalidade de compartilhar conhecimento. Desta forma, indagou-se sobre quais as 

técnicas e os métodos que eram utilizados na organização com a finalidade de 

compartilhar conhecimento. Como itens possíveis, foram apresentados os da Tabela 

5, com a descrição de cada um, a opção nenhuma das alternativas e a opção outros, 

caso quisessem acrescentar alguma opção que não constasse na lista.  

Os participantes da pesquisa responderam que utilizam as técnicas e os 

métodos dispostos na Tabela 6 abaixo:  

 
Tabela 6 - Pesquisa sobre técnicas e métodos para compartilhar conhecimento 

Técnicas e métodos de 
compartilhamento do Conhecimento 

Colaboradores 
Teresina 

Colaboradores 
Interior 

Assistência de pares 18% 13% 

Reuniões 22% 23% 

Mentoria 8% 6% 

Coaching 1% 1% 

Café do conhecimento 1% 2% 

Fóruns, encontros, workshops, 
treinamentos e seminários 

16% 21% 

Espaços físicos de trabalho colaborativo 6% 5% 

Clusters de conhecimento 4% 1% 

Melhores práticas 7% 4% 

E-mail 6% 6% 

Nenhuma das alternativas 11% 18% 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Pode-se verificar, como itens bem citados, a assistência de pares, as reuniões 

e os fóruns, encontros, workshops, treinamentos e seminários. Pode-se constatar que 

os itens propostos na pesquisa devem ser utilizados esporadicamente ou de maneira 

informal como um apoio situacional, não sendo uma prática de trabalho. É 

interessante observarmos que a opção “nenhuma das alternativas” também obteve 

um número relevante de escolha pelos participantes. 
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Na entrevista, quando perguntado se eles propunham ações de 

compartilhamento de conhecimento para seu grupo de trabalho, obtivemos as 

respostas a seguir:  

 
Eu uso muito o telefone. Só em caso de necessidade fazemos reuniões por 
videoconferência. (Magistrado 2) 
 
Então, eu os oriento a conversarem entre si e tentar resolver a situação, 
quando não conseguem aí eu mesmo tento resolver. Quando não estamos 
na Vara, sempre usamos o WhatsApp ou ligação telefone quando a situação 
é muito emergencial. A gente tenta compartilhar conhecimento, mas tudo 
muito informal. Um servidor que sabe mais que os outros passa o 
conhecimento para os outros. (Magistrado 3) 
 
Não temos ação nenhuma. Apenas tiramos dúvidas uns com os outros. 
(Servidor 1) 
 
A única coisa que a gente faz é um colega que sabe mais de alguma coisa 
vai lá e compartilha com os outros, mas tudo de maneira informal, nada 
registrado. (Servidor 4) 
. 

Pelo fato de as técnicas e os métodos de compartilhamento não serem 

institucionalizados, pode-se verificar que nem todos têm a oportunidade para 

compartilhar conhecimento, o que é um fator essencial para que ele aconteça.  

Nonaka e Takeuchi (2008) mencionam que o conhecimento se amplia 

consideravelmente quando o compartilhamento é estimulado, pois este tende a 

resultar em feedbacks que podem ampliar ou alterar o conhecimento existente. 

Segundo Vicente e Cunha (2021), a maior quantidade de conhecimento é 

compartilhada de maneira informal, portanto, essas oportunidades precisam ser 

concedidas pela instituição, sendo fundamental que os líderes de equipes fomentem 

mais oportunidades para o compartilhamento informal.  

Ainda sobre o tema de técnicas e métodos para compartilhar conhecimento, 

buscou-se verificar aspectos gerais sobre o compartilhamento de conhecimento na 

organização pesquisada, tendo sido aplicadas questões sobre capacitações formais 

e informais, e sua influência na execução das tarefas. 

O Gráfico 20 indica que os treinamentos e curso promovidos pela Escola 

Judiciária atendem à necessidade de conhecimento da maioria dos servidores e 

magistrados da Capital e Interior para a realização das suas tarefas. 
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Gráfico 20 - Os treinamentos e curso promovidos atendem à necessidade de conhecimento para a 
realização das suas tarefas? 

  
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

  

Em relação ao acompanhamento, foi perguntado se existem pesquisas para 

verificar se as capacitações oferecidas pela Escola Judiciária estão adequadas às 

necessidades de conhecimento para a realização das atividades. Os gráficos abaixo 

relatam o resultado. 

 
Gráfico 21 - Acompanhamento para verificar se as capacitações oferecidas estão adequadas 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

É interessante observar que, apesar de o item anterior mostrar que são 

satisfatórios os treinamentos e cursos oferecidos pela Escola Judiciária, no quesito 

acompanhamento, para verificar se essas capacitações estão adequadas, verificou-

se que os respondentes o consideram inadequado.  

Em relação às capacitações formais fornecidas pela Escola Judiciária, embora 

a opinião dos respondentes seja satisfatória, de acordo com o Gráfico 22, com 

porcentagens bem elevadas, tanto os colaboradores da Capital quanto do interior 
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apontaram o enfrentamento de dificuldades na execução de suas atividades laborais 

por falta de compartilhamento de conhecimento.  

 
Gráfico 22 - Dificuldade na execução de tarefas 

   
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

As citações das entrevistas ilustram a situação: 
 

Quando temos alguma dificuldade, geralmente procuramos os colegas que 
estão ao lado, caso ninguém saiba procuramos na internet, mas nem sempre 
conseguimos alguma resposta plausível, aí fazemos de acordo com o 
achismo. (Servidor 1)   
 
Para mim, a melhor fonte para tirar dúvidas são os pares, mas tem casos que 
ninguém consegue ajudar, aí tem que decidir sozinho. (Magistrado 4)   
 

Seguindo a mesma linha, o Gráfico abaixo mostra que para os respondentes 

da pesquisa quase que a totalidade deles considera que sua atividade laboral seria 

facilitada caso acontecesse mais compartilhamento de conhecimento. 

Gráfico 23 - Compartilhar conhecimento potencializa o desempenho 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

 Relatos dos entrevistados confirmam a questão acima: 
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Não temos muita abertura para trocar conhecimento entre os colegas, alguns 
são mais fechados. Iria ser muito interessante esse incentivo. (Servidor 1) 
 
Geralmente temos aquele grupo mais próximo de magistrados que trocamos 
ideias, mas só entre nós mesmo. É uma coisa informal só entre a gente. 
Fomentar isso entre todos os colegas com certeza seria muito mais produtivo. 
(Magistrado 2) 
 
Embora tenhamos uma relação cordial com os outros servidores, a troca de 
conhecimento não é tão constante. Com certeza estimular a troca de 
experiência seria importantíssimo, principalmente para os servidores do 
interior que estão isolados dos demais. (Servidor 3) 
 
Nós aprendemos muito com nossos colegas, principalmente porque têm 
ações que não são mostradas em curso, e que só aprendemos na prática do 
dia a dia. (Magistrado 3) 

 

Desta forma, pode-se evidenciar que o compartilhamento deve ser incentivado 

de forma constante, visto que o conhecimento, quando compartilhado, passa de um 

indivíduo para um grupo, em seguida passa de um grupo para o nível organizacional 

e passa a estar disponível a todos da instituição. 

 

4.2.5 Resultados e discussões da segunda fase: Desenvolvimento e validação de um 
protótipo de aplicativo móvel sobre o sistema PJe. 
 

O objetivo desta fase foi desenvolver e validar um protótipo de aplicativo móvel 

para uma organização descentralizada com o objetivo de compartilhar conhecimento 

formal e informal sobre o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe).  

No âmbito formal, foi disponibilizado um repositório de manuais e normas sobre 

o sistema. No contexto informal, foi disponibilizado no protótipo um espaço para 

debates, onde se espera que que sejam viabilizados a geração, a disseminação, a 

transferência e o compartilhamento do conhecimento entre os colaboradores, assim 

como a troca de experiências valiosas, as boas práticas adotadas, dentre outros. 

Para Davidavičienė, Al Majzoub e Meidute-Kavaliauskien (2020), compartilhar 

conhecimento é difícil porque depende das pessoas, das suas atitudes, das 

motivações, das interações, mas é principalmente complexo porque precisa superar 

obstáculos e barreiras para que o processo possa acontecer. Neste sentido, é 

importante identificar possíveis soluções para que estas possam ser suplantadas e 

propor uma forma de que esse compartilhamento possa ser potencializado. 

Para o desenvolvimento de um sistema computacional, exige-se uma equipe 

multiprofissional, cujo objetivo é atender uma necessidade específica 

(SOMMERVILLE, 2018). O protótipo é uma versão inicial de um software, portanto 
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possibilita a implementação de um produto que pode ser melhorado ao longo do tempo 

(PRESSMAN; MAXIM 2016). Neste trabalho, o protótipo foi desenvolvido como o 

primeiro passo para a criação de um aplicativo móvel a ser utilizado por profissionais 

da Justiça brasileira que atuam no primeiro grau de jurisdição com a ferramenta PJe. 

A construção do protótipo foi idealizada seguindo as etapas do modelo de 

Prototipação de Pressman e Maxim (2016) e serão descritas a seguir. 

 

4.2.6 Etapa 1: Comunicação (Levantamento de requisitos) 

 

Como primeiro passo, formou-se uma equipe de desenvolvimento com o 

objetivo de identificar as necessidades dos servidores e magistrados do primeiro grau 

de jurisdição do Tribunal de Justiça do Piauí que prestam serviço nas unidades 

judiciárias utilizando o Sistema PJe, e quais tipos de funções poderiam ser úteis para 

fazer parte do protótipo. 

A presença de especialistas na composição da equipe de desenvolvimento 

fomenta eficácia e eficiência para a ferramenta que será desenvolvida (SHUAIBU et 

al., 2015). Desta forma, optou-se por recorrer a servidores ativos do Tribunal de 

Justiça do Piauí, que também possuem a missão de prover treinamentos do sistema 

PJe para servidores e magistrado para fazerem parte da equipe. Esses servidores 

reconhecidamente possuem conhecimento teórico e prático para o suporte aos 

servidores e magistrados, no sistema PJe, podendo ajudar com as melhores práticas 

de utilização do sistema.  

Buscamos os servidores no banco de dados dos docentes da Escola Judiciária 

do Piauí. Identificados os servidores, entramos em contato e, após o aceite, foi 

enviado por e-mail o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 

E). Foram convidados 5 (cinco) servidores, e todos aceitaram participar. Além desses 

servidores, também se buscou um profissional de informática (programador) para 

compor a equipe de desenvolvimento.  

Foi realizada uma entrevista com cada servidor selecionado, individualmente, 

por videoconferência. A duração média de cada entrevista foi de 40 minutos, e ela foi 

gravada utilizando-se o próprio programa de videoconferência. Foi utilizado um 

instrumento construído para esta tese, para coleta de dados. Os questionamentos 

sociodemográficos presentes no instrumento foram: nome, formação, tempo de 
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atuação como instrutor do sistema PJe e local de trabalho. Já o roteiro 

semiestruturado possuía 4 (quatro) perguntas abertas, permitindo conhecer melhor a 

rotina e necessidades dos servidores: 

1. Qual sua percepção do dia a dia dos servidores do seu local de trabalho 

utilizando o sistema PJe? 

2. Quais as dificuldades encontradas, por servidores que laboram junto com 

você, com o sistema PJe? 

3. Como um aplicativo móvel poderia contribuir para sua prática profissional? 

4. Como seria um aplicativo de celular ideal para ajudar na assistência ao PJe? 

Todos os participantes são do sexo masculino, têm entre 10 e 20 anos de 

profissão, 2 (40%) tinham de 3 a 4 anos de atuação como instrutor de PJe e 2 (40%) 

tinham mais de 4 anos de atuação como instrutor de PJe. Dos 5 servidores, 3 (60%) 

são lotados em comarcas do interior. 

A Tabela 7 apresenta as características dos servidores que formaram a equipe. 

 
Tabela 7- Distribuição dos servidores de acordo com o tempo de profissão, de atuação como instrutor 

e comarca de lotação 

Tempo de profissão Frequência (%) 

01 – 09 anos 
10 – 20 anos 

> 20 anos 

00 (0%) 
05 (100%) 

00 (0%) 

Tempo de atuação como instrutor de PJe Frequência (%) 

01 – 02 anos 
03 – 04 anos 

> 04 anos 

01 (20%) 
02 (40%) 
02 (40%) 

Comarca de lotação Frequência (%) 

Capital (Teresina) 
Interior (Outras comarcas) 

02 (40%) 
03 (60%) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
As entrevistas realizadas com esses servidores foram analisadas utilizando-se 

a técnica de agrupar conteúdos em categorias temáticas. Da análise das entrevistas, 

foram identificadas as categorias temáticas descritas a seguir. 

 

a. A percepção dos participantes quanto à relação dos servidores do TJPI com 

as tecnologias existentes: 

 

Os servidores informaram que procuram se adaptar às tecnologias existentes, 

especialmente para facilitar a comunicação, como pode ser observado nas 
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entrevistas. O uso de aplicativos de troca de mensagens foi o mais citado entre eles, 

encurtando a distância em relação aos colegas de trabalho: 

 
Eu acho que ajuda muito [...] ao final dos treinamentos digo que eles podem 
mandar perguntas...e mandam mesmo [...]. (Servidor 1) 
 
Muitos servidores entram em contato comigo pelo WhatsApp para tirarem 
dúvidas.  
(Servidor 2) 

 
Além disso, também citaram a facilidade de comunicação entre profissionais, 

especialmente nos grupos de apoio de servidores, criados por eles mesmos, com o 

objetivo de trocar informações e discussão de situações do dia a dia. Na fala a seguir 

pode-se observar esse fenômeno: “Eu participo de alguns grupos de WhatsApp de 

servidores do TJPI e nesses grupos a gente troca experiência [...]. lá a gente também 

desabafa sobre os problemas de trabalho”. (Servidor 5) 

Mesmo com as facilidades citadas, alguns servidores se sentiam inseguros no 

uso desses aplicativos de mensagens, com receio de que houvessem interpretações 

erradas da mensagem enviada. Isso pode ser observado na seguinte fala: 

 
Algumas vezes, eu penso bem antes de digitar, para que eu consiga me fazer 
entender, mesmo assim, as vezes eu não consigo me fazer entender. Por que 
falando você jura que o outro está entendendo, depois que você descobre 
que ele não entendeu o que você quis dizer, imagina só escrevendo? [...] isso 
é um problema entre as pessoas, algumas vezes por mais que a gente tente, 
o outro não entende o que queremos dizer ou entende diferente. (Servidor 3) 

 

Apesar de o trabalho no TJPI necessitar de utilização de sistemas 

computacionais, alguns servidores ainda resistem ao uso das tecnologias, como 

exemplificou o servidor 2: “alguns servidores ainda resistirem ao uso da tecnologia, 

porque tem servidor que nunca nem utilizou um computador, a gente vê isso nos 

treinamentos [...] mas a tecnologia ajuda bastante [...]”. (Servidor 2) 

Uma das questões levantadas foi a distância entre os servidores de comarcas 

diferentes: “[...] depois do treinamento, os servidores de outras comarcas tiram 

dúvidas comigo por um tempo, por telefone ou pelo WhatsApp. Até eles terem 

segurança para utilizar o sistema. [...], aí vou orientando-os estando longe.” (Servidor 

1) 

O aprimoramento do conhecimento permite uma melhor prestação jurisdicional. 

Muitos servidores vêm percebendo a necessidade de capacitação e atualização para 

uma prática segura. Pode-se observar isso na fala abaixo: 
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[...] eu percebi que muitas situações exigem um conhecimento mais 
específico, como, por exemplo, na hora de redistribuir um processo, porque 
tem vários tipos [...]. (Servidor 4) 
 
[...] Depois que implantaram o PJe na esfera criminal, tivemos que nos 
atualizar em muita coisa, principalmente por que tivemos muitas interações 
externa, como por exemplo com a Delegacia [...]. (Servidor 3) 
 
[...] com a implantação do PJe criminal veio junto a complexidade de alguns 
casos que nós tivemos que estudar como resolver [...]. (Servidor 1) 
 
[...] a falta de conhecimento mais aprofundado sobre o sistema PJe, de alguns 
servidores, as vezes prejudica no andamento do processo [...]. (Servidor 5)   
 

A internet aparece na fala dos servidores como um canal de suma importância 

para o conhecimento, principalmente aos servidores das comarcas do Interior. Esta 

situação se observa abaixo: “Uma das dificuldades dos servidores do interior é a falta 

de cursos locais [...] A gente consegue descobrir como fazer as coisas por causa da 

internet”. (Servidor 5) 

O acesso imediato à informação auxilia o servidor na resolução do problema e 

na utilização adequada do sistema. Isso pode ser observado abaixo: 

No meu celular eu tenho manual do PJe, qualquer dúvida, eu clico rapidinho 
nele [...]. (Servidor 1) 
 
[...] acesso rápido a manuais e interações com os colegas na hora que surge 
a dúvida é importantíssimo [...]. (Servidor 2) 
 
[...] quem ainda não tem muita prática sobre o PJe, por exemplo, tem que 
estar recorrendo a manuais ou aos colegas com bastante frequência. 
(Servidor 3) 
 

b. Funcionalidades que podem ajudar no compartilhamento de conhecimento 
sobre PJe 

 

Os próprios aplicativos de mensagens permitem o acesso a imagens e vídeos 

da tela dos servidores em tempo real, como relatado abaixo: 

 
[...] Então, para mim isso facilita muito, porque quando é algo mais complexo 
eu tiro uma foto ou faço um vídeo explicando como eles devem fazer pelo 
WhatsApp. (Servidor 4) 
 
[...] vídeos de como fazer determinados procedimento [...] a gente precisa 
mostrar como faz na prática. (Servidor 1) 
 

Os servidores informaram a dificuldade de encontrar as várias informações, 

como manuais do PJe e normas de utilização do sistema no TJPI, de maneira 

organizada e em um único lugar de fácil acesso. Esta situação pode ser relatada 

abaixo: “[...] ter um lugar para você consultar manuais, normas e vídeos”. (Servidor 2) 
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e “[...] de repente concentrar, um lugar onde pudesse ter tudo, talvez isso ajudasse 

[...].” (Servidor 5) 

 

Os servidores também informaram sobre quais materiais seriam interessantes 

para a composição do aplicativo. 

 
Geralmente a gente utiliza o manual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
e adaptamos às nossas normais locais [...]. (Servidor 3)   
 
[...] Tem uma wiki, que é uma página na internet, que é um manual de 
utilização do PJe, que também traz muitas informações [...] é complicado 
porque temos que acrescentar as normas locais. (Servidor 1)   
 
[...] nó não temos manual do próprio TJPI, nós utilizamos manuais de outros 
tribunais e adaptamos para as regras do tribunal. (Servidor 2) 

 

A entrevista com os servidores possibilitou observar aspectos importantes que 

o protótipo poderia possuir, tais como disponibilizar manuais de vários perfis, vídeos e 

possibilitar o contato com outros servidores. Pesquisas realizadas apontaram que não 

havia aplicativos que apresentassem estas funcionalidades em um único aplicativo. 

Com base nas respostas das entrevistas com os servidores da equipe de 

desenvolvimento, deu-se início à construção do protótipo de aplicativo móvel pela 

pesquisadora com a ajuda de um programador de computadores. 

 

4.2.7 Etapas 2 e 3: Planejamento, modelagem e construção do protótipo 

 

Etapa 2: Planejamento e modelagem 

 

A partir das informações obtidas na primeira etapa, foi elaborado um projeto 

que possibilitou organizar as funções e o conteúdo do sistema, possibilitando uma 

visualização mais abrangente da distribuição dos itens nas telas e as informações que 

precisariam ser acrescentadas para complementar o que foi levantado pela equipe de 

desenvolvimento. 

Nesta etapa foram definidos os materiais escritos e em vídeos que seriam 

utilizados para a construção dos conteúdos sobre a utilização do sistema PJe. Utilizou-

se os manuais técnicos, em PDF, disponíveis por outros Tribunais, uma vez que o 

TJPI não possuía material escrito próprio. Também foram incluídas videoaulas sobre 

o uso do PJe e as normas locais vigentes, gravadas por um dos servidores 

participantes desta pesquisa e utilizadas em um treinamento que aconteceu em 
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setembro de 2020. Além disso, foi disponibilizado no protótipo as principais normas 

locais que norteiam o manuseio do sistema no âmbito do TJPI.   

Por fim, também foram estabelecidos como seriam os espaços para debates 

entre os pares, que chamamos de fórum. 

 

Etapa 3: Construção do protótipo 

 

Nesta etapa foi idealizado o desenho do protótipo, fazendo menção à 

disposição das telas e suas interações, a partir dos dados obtidos na etapa de 

planejamento e modelagem. Essa técnica permite analisar e alterar características do 

protótipo antes do seu desenvolvimento (OLIVEIRA; SOUZA, 2017). Essa elaboração 

em papel se deu utilizando o programa Microsoft Word. 

A tela referente aos conteúdos teóricos foi dividida em três espaços: o primeiro 

para serem incluídos os manuais em PDF, o segundo para serem incluídas as 

videoaulas e o terceiro para serem incluídas as normas locais vigentes. Cabe ressaltar 

que, nas três hipóteses, os materiais estavam hospedados fora do aplicativo, sendo 

criados links para acessos. 

Na tela referente ao fórum, ambiente criado com o intuito de gerar interação 

entre os pares, foram divididas as discussões por perfil de utilização do sistema: 

Gabinete, que corresponde aos debates pertinentes aos perfis de magistrados e 

assessores; Oficial de Justiça, que corresponde aos debates destes profissionais; 

Secretaria, que corresponde às tarefas dos demais servidores que atuam no primeiro 

grau de jurisdição, e, por fim, mais dois espaços que foram criados para utilização 

futura por parte de advogados e outros entes externos que também precisam utilizar 

o sistema PJe. 

No espaço destinado ao fórum foi idealizada uma tela parecida com a do 

aplicativo Instagram, para facilitar o entendimento e usabilidade por parte dos 

usuários. O protótipo possibilita a qualquer participante criar um tópico para o fórum, 

escolhendo em qual perfil deseja que ele seja incluído, além de possibilitar a inclusão 

de anexos. Os usuários podem comentar em qualquer postagem, possibilitando a 

interação entre os participantes. As postagens podem ser salvas, viabilizando, assim, 

o acompanhamento de uma discussão do interesse do usuário. Os usuários podem 

interagir através de “curtidas” a uma postagem. E, por fim, este item possui uma 
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ferramenta de pesquisa para que se possa ter acesso rápido às postagens 

específicas.  

Na tela de notificações ficarão disponíveis todas as postagens salvas pelo 

usuário para acesso rápido. Além disso, quando um tópico criado pelo usuário é 

comentado, aparece uma notificação para ele.  

Após a idealização das telas, deu-se início à construção do protótipo do 

aplicativo móvel propriamente dito.  

Para o desenvolvimento da plataforma móvel, foi realizada a análise da 

plataforma mais viável, considerando as limitações financeiras do projeto. Desta 

forma, optou-se pelo sistema Android® (Google, Estados Unidos), por ser de fácil 

disseminação, podendo ser utilizado em diversos tipos de dispositivos (smartphone, 

tablet e computador). 

Os tipos e tamanhos das fontes foram escolhidos considerando a legibilidade. 

As cores foram escolhidas remetendo às cores do sistema PJe. A escolha do nome 

do aplicativo se deu por meio de opções que retratavam o compartilhamento de 

conhecimento do PJe e que foi escolhida, por votação, pelos servidores participantes 

do trabalho. Após a escolha do nome, foi criada a logomarca para o protótipo, 

propiciando maior personalidade ao mesmo. 

A ferramenta utilizada foi o Framework React Native, criada pelo Facebook. Ela 

é gratuita e responsável pela criação de aplicativos mobile nativos, tanto para Android 

como para IOS. Para isso, ele utiliza JavaScript como a linguagem de programação 

durante o processo de desenvolvimento. Além dessa ferramenta, para realizar a 

construção da prototipagem do App, é utilizada a ferramenta Figma, que permite a 

criação das telas que serão desenvolvidas via React Native. Dessa forma, foram 

criados todos os elementos visuais no Figma e incorporados no aplicativo. Além disso, 

para o gerenciamento de todo o servidor da aplicação, foi utilizada a plataforma da 

Google chamada Firabase, onde é permitido o gerenciamento de todo o banco de 

dados do aplicativo. O conjunto desses três recursos originou a aplicação final.  

A disposição das telas e suas interações foram propostas pela pesquisadora 

conforme imagem abaixo: 
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Figura 11 - Layout do aplicativo 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
 

Nesta etapa foram definidos o nome e o logotipo do aplicativo, foram 

selecionados os materiais que seriam disponibilizados e as funcionalidades do 

protótipo de aplicativo móvel.  

A construção do protótipo foi dividida em quatro partes: 

- Tela de abertura 

- Cadastro do usuário; 

- Conteúdo sobre o sistema PJe 

- Fórum de debates 

- Notificações 

- Perfil 

 

A seguir, será descrita cada uma das etapas, que também estão representadas 

na tabela abaixo. 

 
Tabela 8 - Esquema do protótipo de aplicativo móvel 

Cadastro de 
usuário 

Fórum Manual Notificações Perfil 

* Nome 
 
* Tribunal 
 
* Comarca; 
 
* Perfil de 
atuação; 
 

* Criar tópico  
- Possibilidade 
de inclusão de 
anexo 
 
* Comentar 
tópico 
 
* Curtir tópico 

* Documentos 
 
* Vídeos 
 
* Legislações 

* Quando um 
tópico criado 
pelo usuário é 
comentado 

 
* Ficam 
concentradas 
as postagens 
salvas pelo 

* Alterar 
nome 
 
*Alterar foto 
de perfil 
 
*Tópicos 
criados 
 

Manuais 

 PDF’s 

 Vídeos 



119 

 

 
 

 
* Salvar 
postagem 
 
* Pesquisa 
 
* Perfis: 
- Gabinete 
- Secretaria 
- Oficial de 
Justiça 
- Advogado 
- Outros 
 

usuário para 
acesso rápido 

 

*Quantidade 
de curtidas  
 
*Quantidade 
de 
comentários 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
 

Tela de abertura 

 

Na tela de abertura, conforme figura abaixo, foi disponibilizado o nome e 

logotipo do aplicativo, além das opções de registro e login do usuário.  

Figura 12 - Esquema do protótipo de aplicativo móvel 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

Login de usuário 

Cadastro de usuário 

Logotipo 
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Cadastro e login do usuário 

 

O primeiro acesso consiste em realizar o cadastro, conforme figuras abaixo, 

solicitando as seguintes informações: 

- E-mail; 

- Nome; 

- Tribunal; 

- Comarca; 

- Perfil de atuação; 

 
 

Figura 13 - Login 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Figura 14 - Telas de Cadastro 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Fórum 

A primeira tela a aparecer depois do usuário logado é a do fórum. O menu do 

aplicativo é disponibilizado na parte de baixo da tela, compostos por quatro opções 

aparecendo em todas as demais telas. O objetivo desta tela é permitir a troca de 

informações e suporte entre os próprios usuários (servidores e magistrados).  
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As discussões foram divididas por perfil de utilização do sistema: Gabinete, que 

corresponde aos debates pertinentes aos perfis de magistrados e assessores; Oficial 

de Justiça, que corresponde aos debates destes profissionais; Secretaria, que 

corresponde às tarefas dos demais servidores que atuam no primeiro grau de 

jurisdição, e por fim, mais dois espaços que foram criados para utilização futura, por 

parte de advogados e outros entes externos que também precisam utilizar o sistema 

PJe. 

Nesta tela é possível que qualquer participante crie um tópico para o fórum. 

Além de possuir uma ferramenta de pesquisa para que se possa ter acesso rápido a 

postagens específicas.  

 

 
Figura 15 - Telas de Cadastro 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Menu do aplicativo 

Perfis de discussão 

Opção de busca  

Criar um tópico 

Todos os tópicos criados 

apareceram abaixo dos 

perfis 
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O protótipo possibilita a qualquer participante criar um tópico para o fórum, 

escolhendo em qual perfil deseja que ele seja incluído, além de possibilitar a inclusão 

de anexos, conforme a Figura 16. 

 

Figura 16 - Telas criar Fórum 
 

                 
 
 
 

Inserir anexo 

Inserir título e texto da discussão 

Perfil que deseja incluir a discussão 

Tópico postado 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Os usuários podem comentar em qualquer postagem, possibilitando a interação 

entre os participantes. As postagens podem ser salvas, possibilitando o 

acompanhamento de uma discussão pelo menu Notificações. E, por fim, os usuários 

podem interagir através de curtidas à uma postagem. As interações desta tela foram 

idealizadas para serem parecidas com a do aplicativo Instagram, de modo a facilitar o 

entendimento e usabilidade dos usuários. 

A tela 17 mostra como comentar em um tópico: 

  

Perfil postado 

Excluir postagem 

Título da postagem 
Anexo 

Texto da postagem 

botões para curtir e comentar 

Usuário que postou 

botão para salvar 
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Figura 17 - Comentário 

       
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
 
 
Notificações 

 

Quando um tópico criado pelo usuário é comentado, aparece uma notificação 

para ele. Na tela de notificações também ficam concentradas as postagens salvas 

pelo usuário para acesso rápido, conforme telas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clica em comentar 

Depois, digita o comentário 

comentar 

Após digitar o comentário, 

clica no botão Responder. 
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Figura 18 - Notificações 

 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Manual 

 

Nesta tela foram disponibilizados os conteúdos apontados pelos servidores 

entrevistados como os que ajudariam na prática profissional. Eles foram postos em 

forma de link para acesso ao conteúdo original disponível na internet. Foram reunidos 

em uma única tela manuais de PJe em PDF, vídeos e legislação local de utilização do 

sistema, conforme figuras abaixo. 

 

 
 
 
 
 

Legenda: Ícone com destaque 

vermelho, informando que há 

notificações 

Tela mostrando as 

notificações de 

atividade 

(comentários) 

Tela mostrando as 

notificações de 

postagens salvas 

Clicando nessas 

opções, alterna-se 

entre as notificações 

de atividades e 

postagens salvas 
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Figura 19 - Telas Manuais 

      
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

Perfil 

 

Nesta tela são disponibilizadas as informações do usuário, além da lista de 

tópicos criados pelo usuário. 

Na lista de tópicos criados pelo usuário é informada a quantidade de curtidas e 

quantidade de comentários que um tópico obteve, além de conseguir acesso rápido 

aos tópicos, conforme tela abaixo. 
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Figura 20 - Perfil 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

4.2.8 Etapas 4 e 5: Entrega e validação do protótipo 

 

Com o protótipo de aplicativo móvel pronto, cada servidor participante da 

equipe de desenvolvimento e mais 5 magistrados receberam um e-mail constando a 

explicação do procedimento para a validação do protótipo, um link para baixar o 

aplicativo e um link para acessar o questionário de avaliação (Apêndice H) em formato 

eletrônico. 

Antes de proceder com a avaliação a partir da opinião dos usuários, foi 

realizada a observação através de análise de log para verificar a interação dos 

usuários com o ambiente. A Análise de Log é uma técnica na qual são analisadas as 

interações do usuário através de arquivos de log gerados durante o uso do sistema 

(TRAPIDO, 2016). Essa técnica permite coletar informações sobre como os usuários 

utilizam o sistema. Essas informações ficam registradas em arquivos de log 

(TRAPIDO, 2016). Verificada a interação necessária, passou-se para a validação do 

protótipo. 
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A etapa de validação é fundamental para analisar se o produto construído 

atende ao objetivo (PRESSMAN; MAXIM 2016). Para a validação do protótipo, eles 

responderam a um questionário que tratava da usabilidade do aplicativo e, também, 

participaram de uma entrevista para avaliação do aplicativo quanto à possibilidade de 

transmissão de conhecimento. 

O questionário utilizado analisou as seguintes características: 

- Conteúdo 

- Linguagem 

- Visual e cores  

- Tipografia utilizada 

- Imagens utilizadas 

- Uso de mídias  

- Aparência geral do aplicativo 

Também foi inserido um espaço para ‘comentários’, onde os avaliadores foram 

orientados a expressar sua opinião de forma livre, com críticas e sugestões. 

A seguir são apontados os resultados da validação do protótipo quanto à 

usabilidade de forma resumida.  

 
 

Tabela 9 - Avaliação do protótipo 

Quesitos 
avaliados 

Respostas 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Nem concordo 
e nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
Totalmente 

O conteúdo utilizado 
está adequado ao 

público-alvo 
00 00 00 01 04 

O conteúdo traz 
informações 
incorretas 

05 00 00 00 00 

O conteúdo é de 
fácil entendimento 00 00 00 03 02 

O conteúdo utilizado 
é atual 00 00 00 05 00 

A linguagem 
utilizada está 
adequada ao 
público-alvo 

00 00 00 00 05 

As cores utilizadas 
estão adequadas 

00 00 00 01 04 

A proporção da 
tipografia utilizada 

está adequada 
00 00 00 02 03 
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O uso de imagens 
está adequado 

00 00 00 02 03 

A resolução das 
imagens está 

adequada 
00 00 00 00 05 

O uso de mídias está 
adequado 

00 00 00 02 03 

A aparência geral do 
aplicativo está 

atraente 
00 00 00 04 01 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 
Foram atribuídos conceitos às questões sobre conteúdo, linguagem utilizada, 

visual e cores, tipografia, imagens, mídias e aparência geral do aplicativo. 

Com relação ao conteúdo, pode-se observar que 100% dos respondentes 

concordaram totalmente quanto à atualidade do conteúdo utilizado. Dos 5 

participantes, 4 (80%) concordaram totalmente quanto à adequação do conteúdo e à 

adequação da linguagem ao público-alvo e 3 (60%) concordaram parcialmente que o 

conteúdo é de fácil entendimento. Por fim, quanto a informações incorretas que 

poderiam existir no aplicativo, todos discordaram totalmente.      

As sugestões sobre o item conteúdo foram quanto ao tamanho dos vídeos, 

sugerindo dividi-los em vídeos mais curtos. Também sugeriram dividir os materiais por 

perfil para ficar mais organizado.  

Os demais itens procuraram avaliar a interação homem-máquina. A ideia é 

detectar problemas relacionados à usabilidade que podem prejudicar a utilização do 

protótipo. Nesses quesitos foi observada uma predominância de avaliação totalmente 

positiva.  

Quanto às cores utilizadas, 80% consideraram totalmente adequadas. Quanto 

à proporção da tipografia utilizada, o uso adequado de imagens e o uso de mídias, 

60% avaliaram como totalmente adequados. Quanto à resolução das imagens, todos 

os participantes consideraram totalmente adequado. 

Quanto ao item imagens, sugeriram alterar a imagem da tela inicial do 

aplicativo.     

Relativo à aparência geral do aplicativo, 80% concordaram parcialmente que a 

aparência geral do aplicativo está atraente. Neste item, os participantes sugeriram 

uma tela inicial com botões que levem a cada opção, ao invés de a tela do fórum abrir 

diretamente.  
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Em síntese, pode-se verificar que a maioria dos itens atingiu o índice de 

concordância total, portanto, de modo geral, as observações dispostas nos itens 

avaliados, como sugestão de tempo de vídeo e elaboração de uma tela principal, 

permitem aprimorar ainda mais o protótipo móvel antes de prosseguir para a etapa de 

construção do aplicativo final.  

É necessário um certo rigor na elaboração de tecnologias móveis para auxílio 

ao conhecimento de servidores e magistrados, pois, para aumentar as chances de 

serem utilizados na rotina de trabalho, esses sistemas devem gerar confiança. Isso se 

faz importante, em especial, quanto ao uso do sistema PJe já que, segundo relatos 

dos entrevistados, há comarcas onde as capacitações e informações são mais 

difíceis, fazendo com que a internet e aplicativos móveis encurtem a distância. Desta 

forma, estas tecnologias móveis podem contribuir para a prática profissional, servindo 

de ferramenta educativa nos vários tribunais de justiça, facilitando o acesso imediato 

a informação e encurtando as distâncias. 

Quanto às entrevistas utilizadas para avaliação do aplicativo quanto à 

possibilidade de transmissão de conhecimento, os depoimentos dos juízes e 

servidores foram analisados a seguir. 

As perguntas realizadas foram:  

1- O aplicativo é útil para o juiz/servidor considerando a busca por informações 

oficiais (manuais e vídeos) sobre a utilização do Pje?  

2- O aplicativo é útil para o juiz/servidor considerando a busca por informações 

no fórum?  

3- O aplicativo é útil para o aprendizado de novos juízes/servidores?  

4- Existem situações que não se enquadram nas previstas pelos manuais? 

Caso a resposta seja sim, o aplicativo ajuda nessas situações?  

5- É interessante (motivante) utilizar o produto?  

6- Usaria o aplicativo com qual frequência? (1x por dia, 1x por semana, 1x por 

mês...)  

7- A implantação do aplicativo móvel no âmbito institucional facilitaria a 

transferência de conhecimento sobre o Pje no TJPI, auxiliando na execução das 

tarefas institucionais?  

8- Falta alguma funcionalidade no aplicativo que poderia facilitar a troca de 

conhecimento (fórum) ou a consulta a documentos oficiais (manuais e vídeos)?  
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Na primeira e na segunda pergunta, os juízes e servidores concordaram que, 

através do aplicativo móvel é possível ocorrer transferência de conhecimento tanto 

através dos materiais quanto a partir do fórum. 

As facilidades mencionadas se reportaram à praticidade de utilização do 

aplicativo móvel e à diminuição das barreiras de espaço e tempo de acesso, conforme 

observado nas transcrições: 

[...] Sim, permite transferir conhecimento [...] (Juiz 2) 

[...] o acesso é prático e rápido. (Juiz 1) 

[...] Procurar por materiais bons como os que estão no aplicativo leva muito 
tempo da gente. (Juiz 3) 

[...] O fórum poderia ser utilizado para qualquer discussão importante, não 
apenas de Pje. E isso é muito bom [...] (Servidor 3) 

[...] Poder verificar a opinião de outros colegas, que as vezes nem temos tanto 
contato, é muito interessante. (Servidor 5) 

[...] É bem intuitiva a interação no fórum, isso ajuda muito. (Juiz 4) 

[...] Um sistema para guardar informações ou dúvidas que na verdade estão 
só na nossa cabeça é muito interessante. (Servidor 4) 

[...] facilidade na busca do fórum, acesso à informações postadas por outros 
colegas, PDF e vídeos de fácil acesso. (Servidor 1) 

[...] fácil cruzar informações com outros profissionais, até mesmo fora do 
Piauí, ocorrendo uma maior integração entre os conhecimentos do grupo. 
(Juiz 5) 

 

Na terceira pergunta, quando questionados se o aplicativo é útil para o 

aprendizado de novos juízes/servidores, todos os juízes e servidores concordaram 

que o modelo é útil para o aprendizado de novos juízes/servidores, como mostra 

algumas transcrições: 

[...] Com certeza, porque juízes mais experientes têm um conhecimento maior 
de número de casos do que juízes iniciantes. (Juiz 3) 

[...] é interessante a facilidade no aprendizado que novos servidores podem 
obter a partir do conhecimento de servidores mais experientes. (Servidor 4) 

[...] o aplicativo permite discussões de decisões [...] (Juiz 1) 

[...] Existe uma preocupação dos novos juízes em desenvolver análises que 
reflitam em decisões mais corretas [...]. (Juiz 5) 

[...] uma decisão poderia até ser analisada através de respostas do fórum [...]. 
(Juiz 2) 
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[...] Como dá para saber quem postou um comentário no fórum, dependendo 
de quem posta, pode até promover uma discussão produtiva entre os pares. 
(Servidor 5) 

[...] discussões que podem ocorrer no fórum, podem resultar em novos 
conhecimentos para muitos de nós, não só para os novos servidores. 
(Servidor 2) 

 

 A quarta pergunta questionou: existem situações que não se enquadram nas 

previstas pelos manuais? Caso a resposta seja sim, o aplicativo ajuda nessas 

situações? Os respondentes informaram que sim. 

[...] Sim. Principalmente relacionados à situação de quando a tecnologia 
falha. (Juiz 3) 

[...] As maiores dúvidas são quando o sistema está indisponível. Por exemplo, 
como fazer em uma audiência sem acesso ao processo eletrônico? Eu 
mesmo já tive essa dúvida. (Servidor 2) 

[...] O aplicativo pode ajudar nessas situações, caso alguém já tenha feito o 
mesmo questionamento[...] (Juiz 1) 

[...] o aplicativo, estando em pleno funcionamento, pode tornar mais célere as 
respostas às nossas dúvidas, porque muitas vezes não precisa da gestão, 
algum colega que já tenha passado pela mesma situação pode ajudar. 
(Servidor 3) 

[...] à medida que o aplicativo for alimentado, é possível até uma 
homogeneidade de algumas ações. (Juiz 2) 

[...] Pode ajudar sim, porque muitas vezes fazemos as coisas sem orientação 
nenhuma, só na base do achismo. (Servidor 1) 

 

Na pergunta cinco, quando perguntados se é interessante (motivante) utilizar o 

produto, a maioria dos participantes relatou que sim. Alguns relataram que é 

interessante utilizar o aplicativo por ser prático e intuitivo, aliado ao fato de ser possível 

interagir com vários colegas em uma mesma discussão. 

Seguem alguns relatos: 

[...] a organização de busca do fórum, as discussões podem ficar mais 
centralizadas, melhorando as discussões[...]. (Servidor 3) 

[...] A possibilidade de identificar o colega que registrou uma “informação”, 
pode motivar a interação dos demais. (Juiz 4) 

[...] a motivação ela vai ser de acordo com o tema ou com quem interage [...] 
(Juiz 2) 
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Quando questionados com qual frequência usariam o aplicativo (1 vez por dia, 

1 vez por semana, 1 vez por mês), a maioria citou 1 vez por semana ou quando tivesse 

alguma dúvida que pudesse postar no fórum. 

Segundo o Juiz 1, temos que evoluir sempre, então o que vier no sentido de 

organizar para que se tenham informações é extremamente relevante.  

Na sétima pergunta, quando perguntado se “a implantação do aplicativo móvel 

no âmbito institucional facilitaria a transferência de conhecimento sobre o Pje no TJPI, 

auxiliando na execução das tarefas institucionais”, todos concordaram, conforme 

algumas citações abaixo: 

[...] podemos procurar as dúvidas por palavras-chave no fórum e verificar se 
alguém já respondeu [...] (Juiz 2) 

[...] é interessante ter várias informações compiladas em uma plataforma 
online que pode ser acessada mesmo fora do TJPI [...] (Juiz 5) 

[...] pode haver um direcionamento em algumas ações, sugeridos por algum 
servidor [...] (Servidor 1) 

[...] o conhecimento auxilia muito na conduta das ações. (Servidor 3) 

[...] a possibilidade de encontrar um histórico de dúvidas, que também pode 
ser sua. (Juiz 1) 

[...] acho super válido para transferir conhecimento [...] (Servidor 4) 

[...] Pode-se criar mais dúvidas, ideias e sugestões quanto a uma 
determinada situação [...] (Servidor 5) 

[...] pode tornar as discussões mais dinâmicas e práticas. (Juiz 4) 

[...] podemos ter a possibilidade de retomar uma dúvida do passado e saber 
o resultado da discussão. (Servidor 3) 

[...] Tem coisas, que até podem ser alteradas em função de feedback de 
magistrados e servidores, caso o aplicativo realmente seja acompanhado 
pela gestão do TJ [...]. (Juiz 3) 

 

Na última pergunta, quando questionados se falta alguma funcionalidade no 

aplicativo que poderia facilitar a troca de conhecimento (fórum) ou a consulta a 

documentos oficiais (manuais e vídeos), alguns quesitos foram apontados, conforme 

descrições a seguir. 

[...] ainda não têm muitas dúvidas cadastradas, não sendo possível ainda 
dispor de muitas respostas. Mas, entendo que esse processo é de construção 
com servidores e magistrados [...]. (Juiz 5) 
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[...] É necessário que o TJPI motive de alguma forma os servidores e 
magistrados para disponibilizarem um pouquinho de tempo para interagir com 
os colegas. Nem todos são motivados para isso [...]. (Juiz 3) 

[...] Os magistrados precisariam motivar a utilização do aplicativo pelos 
servidores, principalmente aqueles que têm mais dificuldade [...]. (Servidor 4) 

[...] o problema não é o aplicativo, e sim a falta de interesse de alguns 
servidores em buscar informação [...]. (Juiz 2) 

O aplicativo é uma ótima ideia, mas sem incentivo por parte do TJPI, é capaz 
de a alimentação ser muito baixa [...]. (Servidor 2) 

[...] é interessante que o espaço do fórum seja acompanhado por alguém da 
gestão para dar mais respaldo nas resoluções de questões que gerem algum 
impasse [...]. (Servidor 2) 

 
Percebe-se que, quanto às tarefas específicas de transmissão de 

conhecimento do aplicativo, as respostas avaliaram de forma favorável o modelo 

apresentado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O compartilhamento do conhecimento tem se mostrado de suma importância 

para a organização, pois a troca de informações viabiliza a realização do trabalho 

mesmo por aqueles para quem a capacitação formal não foi suficiente. Além disso, a 

troca de informações permite padronizar decisões. Entretanto, é de difícil 

concretização (PANTELI; YALABIK; RAPTI, 2019). Um dos fatores que dificulta esse 

compartilhamento, segundo Havakhor e Sabherwal (2018), é que o conhecimento está 

arraigado nos indivíduos, não fluindo de maneira tão simples no meio organizacional. 

Os indivíduos não compartilharão conhecimento sem que percebam algo positivo 

nisso. Nesse sentido, é necessário um ambiente apropriado para que ocorra o 

compartilhamento de conhecimento por meio da interação (ALSHARO; GREGG; 

RAMIREZ, 2017). 

À luz dessas reflexões foi elaborada a proposta dessa tese que teve como 

objetivo geral avaliar o processo da Gestão do Conhecimento em uma organização 

descentralizada e desenvolver um protótipo de aplicativo móvel para 

compartilhamento de conhecimento. Para isso, foi necessário identificar várias 

questões que caracterizaram os objetivos específicos deste trabalho.  

Para alcançar o primeiro objetivo específico, foram mapeados os desafios que 

influenciam a gestão organizacional e do conhecimento em organizações 

descentralizadas. Vale ressaltar que essa foi a base para o amadurecimento da ideia 

desta tese. Concluiu-se que, dentre os motivos elencados, a maioria se relaciona aos 

aspectos da falha na comunicação, barreiras de recursos humanos e infraestrutura, 

dificuldade na coordenação das atividades e na gestão do conhecimento. 

O segundo objetivo específico envolveu a descrição dos fatores que 

influenciam o compartilhamento de conhecimento nas organizações. Concluiu-se que 

os principais motivos estão relacionados à cultura organizacional, estrutura 

organizacional e tecnologia da informação. 

O terceiro objetivo específico foi desenvolver e validar um protótipo de 

aplicativo móvel para compartilhamento de conhecimento formal e informal sobre o 

sistema PJe que atendesse às necessidades dos servidores e magistrados do 

Tribunal de Justiça do Piauí. O objetivo foi alcançado, tendo como resultado um 

protótipo móvel que reúne, em uma única ferramenta, acesso à informação, com 
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disponibilização de normas e manuais em PDF e vídeos, além de um fórum para 

compartilhamento de conhecimento tácito. A avaliação realizada pelos participantes 

da pesquisa foi concordante, ainda assim, contribuições foram feitas, ajudando a 

enriquecer ainda mais o aplicativo. 

Sabe-se que a utilização dos smartphones tem aumentado sobremaneira, 

aumentando assim a potencialidade de que esse aplicativo possa contribuir para a 

maior efetividade do compartilhamento de conhecimento no TJ-PI. Além disso, como 

o protótipo desenvolvido ficará aberto para o uso de outros Tribunais brasileiros, pode 

haver uma difusão do uso do aplicativo, com adaptação a diferentes ambientes e 

melhoria de algumas funções. 

Algumas limitações foram encontradas no desenvolvimento desta tese, como a 

distância entre os participantes, a utilização de ferramentas de acesso remoto para 

realizar as entrevistas e a avaliação do protótipo de aplicativo móvel. Apesar disso, 

não houve interferência negativa no desenvolvimento da tese. 

 

5.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do protótipo em tribunais de 

outros Estados, cujo PJe já esteja implantado e em pleno funcionamento, o que 

permitiria comparar os resultados entre tribunais de locais e realidades diferentes. 

Além desses estudos focados no Judiciário, outras organizações variadas 

podem ser escolhidas como campo de pesquisa, uma vez que a ferramenta pode ter 

seu conteúdo adaptado. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A - Planilhas CommonKADS adaptadas para a tese 
 

OM-1: Problemas e Oportunidades na organização. 

Modelo de 
Organização 

Planilha 

Problemas e 
Oportunidades 

 

Quais são os facilitadores 
para o compartilhamento 
do conhecimento 
encontrados na sua 
organização?  
() Valorização, por parte 
da instituição, do 
conhecimento, ideias e 
contribuições dos 
servidores  
() Premiação, Incentivo e 
reconhecimento para 
compartilhar 
conhecimento.  
() Motivação para 
compartilhar  
() Cultura Organizacional 
voltada para o 
compartilhamento  
() Disponibilização de 
Métodos, técnicas, 
sistemas e meios para 
compartilhar 
conhecimento.  
() Confiança nos colegas. 

() O acesso é fácil ao 
conhecimento 
estruturado/registrado 
(manuais, tutoriais e 
normas). 
() Nenhuma das 
Alternativas 
 

Quais são as dificuldades para o 
compartilhamento do conhecimento 
entre servidores/ magistrados de 
varas/juizados diferentes? (É 
possível selecionar mais de uma 
opção.)  
 
() Falta de confiança nos colegas.  
() Perda de Poder (ao compartilhar 
deixa de ser o único detentor do 
conhecimento).  
() Incerteza de que o conhecimento 
que possui é útil e necessário.  
() Falta de motivação em 
compartilhar.  
() Falta de Recompensa, Receio de 
Exploração (isso pode se tornar um 
trabalho extra sem benefícios).  
() Prevenção de Conflitos (evitar a 
mudança e não se arriscar).  
() Burocracia e/ou Hierarquia.  
() Distância entre os servidores.  
() Subestimação por parte dos 
gestores.  
() Emoções (As emoções afetam a 
disposição para compartilhar 
conhecimento. Exemplo: em uma 
relação hostil entre colegas 
dificilmente ocorrerá o 
compartilhamento de conhecimento).  
() Nenhuma das Alternativas 
() Outro: 
_______________________ 
 

Contexto 
Organizacional 

 Os treinamentos e curso promovidos pela Escola Judiciária 
atendem a necessidade de conhecimento para a realização 
das suas tarefas?  

 Existe um acompanhamento (pesquisas) para verificar se as 
capacitações oferecidas pela Escola Judiciária estão 
adequadas às necessidades de conhecimento para a 
realização das atividades? 
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 Você já enfrentou dificuldades na execução das suas tarefas 
por falta de conhecimento sobre o assunto a ser resolvido?  

 Com um maior compartilhamento do conhecimento, onde 
servidores e magistrados podem trocar experiencias e boas 
práticas, você acredita que suas atividades de trabalho iriam 
ser facilitadas e o seu desempenho poderia ser 
potencializado?  

 Você identifica problemas na realização de algumas 
atividades por falta de compartilhamento do conhecimento? 
Quais?  

 A instituição estimula a participação dos servidores em 
capacitações, encontros regionais e nacionais na busca de 
novos conhecimentos? 

 A carga de trabalho na Comarca atrapalha a participação dos 
magistrados/servidores nas capacitações. 

 A organização cria modelos de sistemas de trabalho para 
agregar e alcançar alto desempenho nas comarcas (“ao invés 
de cada um criar o seu”). 

 Você observa a existência, por parte da Instituição, do 
aproveitamento de ideias de servidores e magistrados para o 
melhoramento da produtividade institucional? Caso a resposta 
seja sim, há programas de premiação ou reconhecimento por 
ideias aproveitadas?   

Soluções 
 

 Quais são as possíveis soluções para melhorar os espaços 
próprios para compartilhar conhecimento?  

 A organização propõe atividades de compartilhamento do 
conhecimento para os servidores/magistrados? Quais? 
(encontros, workshop, fóruns para trocarem experiências)  

 

 

OM-2: Aspectos Variantes. 

Modelo de 
Organização 

Planilha 

Estrutura 
 

 A organização disponibiliza ambientes para compartilhar 
conhecimento, onde pares possam trocar 
conhecimentos, experiencias e boas práticas com toda a 
organização. Exemplo: salas de reuniões, sistemas 
computacionais, espaços virtuais de trabalho 
colaborativo etc.    

 Você observa a existência de um repositório de 
conhecimento? (local específico para a disponibilização 
de manuais, tutoriais e documentação com vistas à 
facilitação do conhecimento, inclusive aos servidores 
recém-empossados) 

 Como ocorre a interação pessoal entre os funcionários 
de sua unidade para o compartilhamento do 
conhecimento (conversas, reuniões, telefone, 
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treinamento interno, trabalho em equipe, e-mail, 
sistemas computacionais ...)?  

 Quando ocorrem modificações nos processos de 
trabalho ou sistemas computacionais, essas 
modificações são amplamente divulgadas? Em caso 
afirmativo, essa divulgação ocorre de forma igual para 
Comarcas da Capital e Interior?  

 Você observa uma abertura para troca de 
conhecimentos entre os servidores de outras comarcas?  

 São utilizados técnicas e métodos com o intuito de 
compartilhar conhecimento na sua instituição? Quais? - 
É possível selecionar mais de uma opção. 
() ASSISTÊNCIA DE PARES: método de cooperação, 
baseado no diálogo e no respeito mútuo entre os pares.  
() REUNIÕES 
() MENTORIA: funcionários experientes compartilham 
conhecimentos com outros menos experientes.  
() COACHING: desenvolve novas qualificações e 
habilidades em um empregado.  
() CAFÉ DO CONHECIMENTO: discussão em grupo, 
para refletir, desenvolver e compartilhar sobre questões 
de trabalho.  
() FÓRUNS, ENCONTROS, WORKSHOPS, 
TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS: encontros que visam 
promover a aprendizagem organizacional.  
() ESPAÇOS FÍSICOS DE TRABALHO 
COLABORATIVO: configuração dos aspectos físicos do 
local de trabalho.  
() CLUSTERS DE CONHECIMENTO: grupo que ao 
reunir-se tem como objetivo criar, inovar e disseminar 
novos conhecimentos.  
() MELHORES PRÁTICAS: forma mais eficaz de realizar 
um objetivo.  
() EMAIL: Tira o máximo proveito dele como ferramenta 
de comunicação.  
() Nenhuma das alternativas 
() outros  
 

Processos 
 

Não será aplicado. 

Pessoas 
 

Não será aplicado. 

Recursos 
 

 A instituição disponibiliza equipamentos adequados, em 
quantidade suficiente para sua Unidade?  

 A Organização disponibiliza acesso satisfatório à 
internet? 

 A estabilidade (disponibilidade) do sistema de Processo 
Judicial Eletrônico é satisfatória? 
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 A organização disponibiliza assistência técnica na 
própria unidade para os equipamentos, instalação e 
manuseio de sistemas? 

Conhecimento  
 

Não será aplicado  

Cultura e 
Poder  

Atendido na questão de dificuldades e facilitadores do 
conhecimento  
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
ENTREVISTA COM MAGISTRADOS E SECRETÁRIOS DE VARA DO TJPI 

 
Prezado(a) Sr(a), 

Está sendo desenvolvida uma Tese de Doutorado intitulada “PROTÓTIPO PARA 

AUXÍLIO AO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO 

DESCENTALIZADA: ESTUDO NO JUDICIÁRIO PIAUIENSE” que tem por intuito elaborar 

um protótipo que pretende prover a construção e compartilhamento de conhecimento 

institucional.  

Uma das etapas do estudo consiste na coleta de dados junto às pessoas que 

possam estar diretamente envolvidas com os benefícios da idealização e implantação 

de compartilhamento de conhecimento na organização.  

Como Vossa Senhoria desenvolve atividades dentro desse processo, a sua 

participação na pesquisa é de extrema importância. Neste sentido, solicito sua valiosa 

colaboração respondendo às questões apresentadas a seguir.  

Em qualquer momento da realização desse estudo o participante poderá 

receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. O email para contato com 

a pesquisadora é damalgarves@gmail.com. 

Todo o trabalho será norteado pela ética. Assim, o sigilo das informações será 

preservado e os sujeitos não serão identificados, mesmo quando os resultados forem 

divulgados. 

Não precisa se identificar, a não ser que deseje fazê-lo, mas é importante a 

identificação do cargo ocupado na referida instituição. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 
assinale que aceita participar da pesquisa. 

  
( ) Aceito participar da pesquisa         ( ) Não aceito participar da pesquisa 
 
 

Teresina, ________ de agosto de 2021. 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 

__________________________________________________________ 
Daiane da Silva Algarves Castelo Branco 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM MAGISTRADOS E 
SECRETÁRIOS DE VARA DO TJPI 

 
 
1. A instituição estimula a participação dos servidores em capacitações, encontros 

regionais e nacionais na busca de novos conhecimentos?  
2. A carga de trabalho na Comarca atrapalha a participação dos 

magistrados/servidores nas capacitações?  
3. A organização cria modelos de sistemas de trabalho para agregar e alcançar alto 

desempenho nas comarcas (“ao invés de cada um criar o seu”)? 
4. Quais são as possíveis soluções para melhorar os espaços próprios para 

compartilhar conhecimento?  
5. A organização propõe atividades de compartilhamento do conhecimento para os 

servidores/magistrados? Quais? (encontros, workshop, fóruns para trocarem 
experiências)  

6. Os treinamentos e curso promovidos atendem a necessidade de conhecimento 
para a realização das suas tarefas?  

7. Como ocorre a interação pessoal entre os funcionários de sua unidade para o 
compartilhamento do conhecimento (conversas, reuniões, telefone, treinamento 
interno, trabalho em equipe, e-mail, sistemas computacionais ...)?  

8. Você identifica problemas na realização de algumas atividades por falta de 
compartilhamento do conhecimento? Quais?  

9.  Você observa a existência de um repositório de conhecimento? (local específico 
para a disponibilização de manuais, tutoriais e documentação com vistas à 
facilitação do conhecimento, inclusive aos servidores recém-empossados)  

10. Você observa a existência, por parte da Instituição, do aproveitamento de ideias 
de servidores e magistrados para o melhoramento da produtividade institucional? 
Caso a resposta seja sim, há programas de premiação ou reconhecimento por 
ideias aproveitadas 

11. Quando ocorrem modificações nos processos de trabalho ou sistemas 
computacionais, essas modificações são amplamente divulgadas? Em caso 
afirmativo, essa divulgação ocorre de forma igual para Comarcas da Capital e 
Interior?  

12. Você observa uma abertura para troca de conhecimentos entre os servidores de 
outras comarcas?  

13. Com um ambiente voltado para o compartilhamento do conhecimento, onde 
servidores e magistrados podem trocar experiencias e boas práticas, você acredita 
que as atividades de trabalho na sua Unidade podem ser facilitadas e o 
desempenho potencializado?  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS APLICADO COM 

MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TJPI - IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

ATUAL DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Prezado(a) Sr(a), 

 

Está sendo desenvolvida uma Tese de Doutorado intitulada “PROTÓTIPO PARA 

AUXÍLIO AO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO 

DESCENTALIZADA: ESTUDO NO JUDICIÁRIO PIAUIENSE” que tem por intuito elaborar 

um protótipo que pretende prover a construção e compartilhamento de conhecimento 

institucional.  

Uma das etapas do estudo consiste na coleta de dados junto às pessoas que 

possam estar diretamente envolvidas com os benefícios da idealização e implantação 

de compartilhamento de conhecimento na organização.  

Como Vossa Senhoria desenvolve atividades dentro desse processo, a sua 

participação na pesquisa é de extrema importância. Neste sentido, solicito sua valiosa 

colaboração respondendo às questões apresentadas a seguir.  

Em qualquer momento da realização desse estudo o participante poderá 

receber esclarecimentos adicionais que julgar necessários. O e-mail para contato com 

a pesquisadora é damalgarves@gmail.com. 

Todo o trabalho será norteado pela ética. Assim, o sigilo das informações será 

preservado e os sujeitos não serão identificados, mesmo quando os resultados forem 

divulgados. 

Não precisa se identificar, a não ser que deseje fazê-lo, mas é importante a 

identificação do cargo ocupado na referida instituição. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 
assinale que aceita participar da pesquisa. 

  
( ) Aceito participar da pesquisa         ( ) Não aceito participar da pesquisa 
 
 

Teresina, ________ de agosto de 2021. 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
__________________________________________________________ 

Daiane da Silva Algarves Castelo Branco 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 
ENTREVISTA COM EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PROTÓTIPO 
 

Prezado(a) Sr(a), 

 

Está sendo desenvolvida uma Tese de Doutorado intitulada “PROTÓTIPO 

PARA AUXÍLIO AO COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM UMA 

ORGANIZAÇÃO DESCENTALIZADA: ESTUDO NO JUDICIÁRIO PIAUIENSE” que 

tem por intuito elaborar um protótipo que pretende prover a construção e 

compartilhamento de conhecimento institucional.  

Uma das etapas do estudo consiste no desenvolvimento e avaliação de um 
aplicativo móvel para compartilhamento de conhecimento sobre o sistema de 
Processo Judicial Eletrônico (PJe), visando acesso facilitado e interativo a qualquer 
momento às informações. 

A sua participação consistirá em fazer parte da equipe que norteará o conteúdo 
a ser abordado e na avaliação do aplicativo. Caso concorde, peço que assine este 
termo. 

Durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos inerente a qualquer 
acesso à internet. 

Todo o trabalho será norteado pela ética. Assim, o sigilo das informações será 
preservado e os sujeitos não serão identificados, mesmo quando os resultados forem 
divulgados. 

Não precisa se identificar, a não ser que deseje fazê-lo, mas é importante a 
identificação do cargo ocupado na referida instituição. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 
assinale que aceita participar da pesquisa. 

  
( ) Aceito participar da pesquisa         ( ) Não aceito participar da pesquisa 

 

Teresina, ________ de agosto de 2021. 

__________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

__________________________________________________________ 

Daiane da Silva Algarves Castelo Branco 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E 
AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

1. Qual sua percepção do dia-a-dia dos servidores do seu local de trabalho 

utilizando o sistema PJe? 

2. Quais as dificuldades encontradas, por servidores que laboram junto com 
você, com o sistema PJe? 

3. Como um aplicativo móvel poderia contribuir para sua prática profissional? 
4. Como seria um aplicativo de celular ideal para ajudar na assistência ao PJe? 
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APÊNDICE G – TERMO DE SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DO APLICATIVO 
 

Eu_____________________________________________________________, 

RG___________________ estou recebendo link de acesso do protótipo de aplicativo 

“Compartilha PJe” para validação de seu conteúdo e aparência, que é 

parte do projeto de Doutorado intitulado “PROTÓTIPO PARA AUXÍLIO AO 

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO EM UMA ORGANIZAÇÃO 

DESCENTALIZADA: ESTUDO NO JUDICIÁRIO PIAUIENSE”, da doutoranda Daiane 

da Silva Algarves Castelo Branco. 

 

Comprometo-me a manter sigilo, não reproduzir, emprestar ou compartilhar o seu 

conteúdo por qualquer meio de comunicação. 

 

Estou ciente que durante a execução da pesquisa poderão ocorrer riscos inerente a 

qualquer acesso à internet. 

 

 

_______________________________ 

Nome: 

RG: 
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APÊNDICE H – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO PARA A 
EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

O conteúdo utilizado neste aplicativo está adequado ao público-alvo: servidores 

e magistrados do Tribunal de Justiça do Piauí  
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