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Resumo  

Este artigo apresenta os resultados de um estudo realizado em uma indústria bio-

farmacêutica onde foi analisado como ocorre o processo de transferência de conhecimento 

prático entre trabalhadores novatos e experientes. O foco é dado no processo de transmissão 

do saber prático, o qual não é contemplado pelos documentos padrões da empresa. O artigo 

argumenta que os conceitos baseados na abordagem de comunidades de pratica são 

importantes, mas o problema é como implementá-los. Uma alternativa conceitual é 

apresentada nas conclusões. 
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1. Introdução 

Enquanto a literatura tem focalizado seus esforços na criação, transferência e difusão de 

conhecimento técnico e organizacional (ver por exemplo, Baumard, 1999; Garvin, 1993; 

Senge, 1990; Nonaka & Takeuichi, 1995), poucos estudos tem concentrado esforços na 

problemática da transferência de saber “prático”. Utilizando uma abordagem interpretativa, o 

presente artigo busca contribuir para a compreensão do processo “transferência” de saber 

prático entre pessoal altamente experiente e pessoal com pouca experiência. A evidência 

empírica esta baseada num estudo de caso numa empresa do setor bio-farmacêutico localizada 

em Minas Gerais.  
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O artigo argumenta que os conceitos baseados na abordagem de comunidades de pratica são 

importantes, entretanto o problema é como facilitar e desenvolvê-los. Uma alternativa 

conceitual é apresentada nas conclusões.  Na seção a seguir a literatura sobre saber pratico é 

apresentada. Na seção subsequente são apresentados os resultados da pesquisa empírica e a 

seguir a conclusão deste artigo. 

 

2. Saber prático – Notas teóricas 

Saber pratico (ou “know-how” ) é a habilidade de saber colocar em pratica conhecimento 

prévio em circunstancias especificas. Este conhecimento prévio pode ser de natureza 

explicita, tácita ou ambos1 (BROWN & DUGUID, 1998). Saber pratico inato, envolve a 

utilização simultânea de habilidades manuais, motoras, cinéticas, cognitivas, linguagem e, 

principalmente, experiência (VALLE et all, 2003) assim como o uso de intuição e 

julgamento. Saber prático, segundo Smith (1988),"... é composto pelas nossas experiências 

passadas e pela nossa imersão em nosso ambiente perceptual atual até o ponto em que a 

informação tomada pelos nossos sentidos esteja, sob circunstancias normais, dotadas com 

sentido...nossos conteúdos sensoriais são uma questão de estruturas holisticas, vivenciadas 

como sendo ligadas intrinsecamente com certos tipos de circunstancias circunvizinhas, com 

determinadas pressuposições e resultados característicos. O mais importante e que tais 

resultados são regularmente recorrentes, de maneira que nós podemos construir através da 

experiência um repertório de estruturas perceptuais que podemos espontaneamente ativar em 

circunstancias relevantes" (p. 2-3). 

Ou seja, saber pratico é, em parte tácito e em parte explicito,  é inseparável da ação especifica, 

é relacionado a uma situação  concreta, é ligado diretamente a tradições prevalecentes (por 

                                                 
1 Para definições dos conceitos de conhecimento tácito e explicito ver Nonaka e Takeuchi (1997) e Collins, 
(2001). 
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exemplo tradições sobre a forma de realizar determinadas atividades operacionais) e, 

principalmente, é inseparável da pessoa que o possui (NYIRI, 1988; POLANYI, 1958; 

ORLIKOWSKI, 2002). Como é um processo “social”, o nível de “confiança” entre os atores 

envolvidos é um fator chave para facilitar (ou atrapalhar) a transferência de conhecimento 

prático (BLACKER, 1995). Adicionalmente, como o conhecimento prático esta embutido na 

pessoa que o possui e tem um alto conteúdo de conhecimento tácito (TSOUKAS, 1996) (e.g. 

intuição e julgamento), a transferência de saber prático é um processo complexo. O indivíduo 

pode não saber explicar aquilo que sabe ou não sabe como explicar, ou não sabe que sabe 

aquilo. O fato de a pessoa não ser capaz de explicar por meio de regras não quer dizer que não 

possa ser reproduzido por outra pessoa (COLLINS, 2001, p.114). Isto significa que na 

realidade saber prático não pode ser “transferido” mas “aprendido”.  

O processo de aquisição de saber prático, normalmente não acontece pela absorção de 

conhecimento (explicito) encontrado em livros,“... mas através da experiência, isto é, através 

de várias tentativas, falhas, sucessos, tempo investido e esforço ... tendo uma noção do 

problema, aprendendo quando deixar de lado a regra e quando quebrar as regras. 

Experientes além disso absorvem gradualmente um repertório de regras de funcionamento 

das coisas, ou heurísticas, que, combinadas com o conhecimento formal, fazem deles 

praticantes experts” (NYIRI, 1988: 20). 

Em outras palavras, a “transferência” (ou aprendizado) de conhecimento prático somente 

pode ser dado através da prática da atividade. Isto inclui interação direta com o contexto 

específico (condições de tempo, espaço e recursos), as intenções e objetivos dos atores 

envolvidos, assim como o ambiente organizacional (relações harmoniosas ou conflituosa entre 

gerência e funcionários, por exemplo). O processo de transferência de saber pratico, também 

possui uma dimensão política inalienável que tem que ser considerada a fim de viabilizá-lo 

(BUCHANAN & BADHAM, 1999). 
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Uma categoria que permite entender o papel fundamental do conhecimento tácito embutido 

no saber prático, refere-se ao distanciamento entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Dessa 

perspectiva, o trabalhador precisa utilizar estratégias de regulação para lidar com situações 

imprevistas nas prescrições de suas tarefas por parte dos organizadores do trabalho nas 

empresas. Isto inclui infringir regras e criar alternativas para solucionar problemas em tempo 

real a fim de adaptar a ação à realizar as condições contextuais especificas (GUÉRIN et alli, 

2001). 

A idéia de “comunidades de pratica” (CdP) desenvolvida por Wenger (1998), é utilizada para 

favorecer a transferência de saber prático. A CdP tem três caraterísticas básicas: (a) membros 

da CdP desenvolvem uma experiência compartilhada através da qual criam uma identidade 

comum; (b) prática envolve o engajamento mútuo em atividades. Isto significa que os 

membros estão expostos aos mesmos problemas, o qual facilita o trabalho conjunto e a troca 

informal de informações; (c) prática envolve a existência de um repertório comum de recursos 

históricos, sociais e físicos que favorecem o engajamento mutuo na ação. Esses recursos 

podem ser não somente físicos mas, regras, procedimentos, competências, conhecimento não 

codificado, linguagem e terminologia específica. 

Pesquisa recente (SOLE & EDMONDSON, 2002; ORLIKOWSKI, 2002), tem apontado os 

seguintes elementos como cruciais para facilitar o processo de transferência de saber prático: 

− Reconhecer a natureza situacional do conhecimento prático, e procurar ajuda com os 

experts “locais”;  

− Compartilhar identidades através de processos de socialização; 

− Interação face a face a fim de ganhar confiança, respeito e credibilidade  entre os membros; 

− Alinhar esforços, via o uso comum de sistemas de medição de desempenho, 

− Aprender fazendo, usando mentores, investindo em desenvolvimento de indivíduos e 
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compensando, não punindo, o esforço dispensado; 

− Apoiar os processos participativos, envolvendo aos participantes em  decisões chaves. 

Tendo como pano de fundo os conceitos apresentados até aqui, nas seções seguintes, o 

processo de transferência de saber prático entre trabalhadores experientes e novatos numa 

indústria de produtos bio-farmacêuticos será examinado.  

 

3. A transferência do saber prático – Um estudo de caso 

O presente estudo foi desenvolvido utilizando a metodologia estudo de caso visando entender 

os processos envolvidos na transferência do “saber pratico”, o qual servirá de base para gerar 

novos marcos teóricos que permitam facilitar o processo de transferência do saber prático. 

Observações diretas e entrevistas semi-estruturadas foram os principais métodos para coletar 

dados. Um dos autores trabalhava na área de qualidade da empresa pesquisada e teve a 

oportunidade de acompanhar os processos de formulação durante 18 meses.  

3.1. O contexto da empresa 

A situação de trabalho analisada desenvolve-se numa empresa de produtos bio-farmacêuticos, 

onde os produtos principais são vacinas. Tal empresa, passa atualmente por uma fase 

transição de gerações. Isto é, de um lado trabalhadores experientes com mais de 25 anos de 

empresa, que estão prestes a se aposentar e de outro recém formados que foram contratados a 

menos de um ano os quais têm que desenvolver e adquirir as habilidades dos trabalhadores 

antigos. Com a finalidade de facilitar a transferência de saber prático, a empresa utilizou três 

mecanismos: padronização de processos (uso de normas e formalização de processos), 

observação (novatos observando as atividades dos experientes) e aprender-fazendo.  

3.2. O processo de produção 

O processo de produção dessa empresa é do tipo “batelada”. Envolve as seguintes atividades: 
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seleção das matérias-primas, formulação, filtração, envase, embalagem e expedição. O 

processo é complexo já que existe um mix de produtos alto (60) e passa por múltiplos 

processos físico-químicos. O presente estudo focaliza a etapa de “formulação”, onde os 

conhecimentos práticos possuem papel crucial para produção dos produtos. Nesta etapa, após 

selecionar e misturar as matérias-primas para produção de meios de cultura, é preciso avaliar 

o resultado do cultivo celular, deixar homogeneizar, fazer a contagem das células, para 

posteriormente infectar a suspensão celular com microorganismos (vírus ou bactéria, depende 

do tipo de vacina). Em seguida  é necessário aguardar o efeito de lise celular, e o crescimento 

dos microorganismos,  para depois clarificar a mistura e promover através de reações 

químicas a inativação dos microorganismos. O processo se encerra com a diluição da mistura, 

adição de corantes, conservantes e posteriormente o envase. Trata-se de um processo de 

produção muito lento, dependendo da vacina o lead time de produção chega a ter 4 meses, 

logo é preciso ter conhecimento específico para interpretação das reações químicas e 

microbiológicas pois a  reprovação de um lote significa perdas de meses de trabalho. 

3.3. Resultados da Pesquisa 

Os resultados do estudo dos processo de transferência de saber pratico na empresa bio-

farmacêutica podem ser agrupados em seis pontos. 

Primeiro ponto: o “saber pratico é complexo”. Quando os novatos foram instruídos a 

“observar atentamente tudo”, eles ficaram completamente perdidos, sem saber “o que fazer 

nem para onde olhar” devido à complexidade inerente das tarefas realizadas. Os operadores 

ficavam andando atrás dos mais antigos. Literalmente, trombavam com eles, não sabiam para 

onde ir, nem em que prestar atenção, pois não conheciam o processo. Além disso, não 

conseguiram prestar atenção a tudo, especialmente às tarefas que ocorrem simultaneamente 

com outras, como operar a empilhadeira, injetar pressão na camisa do tanque para aquecer a 

mistura, controlar a agitação e as válvulas, e fazer a coleta de amostra do produto. Um dos 
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novatos revelou que sequer sabia o que era mais importante naquele processo, que não tinha 

idéia da ordem que as matérias primas foram colocadas, pois era tudo novo. 

“[...] acho que consegui entender o que eles fizeram, ter uma idéia do processo, mas te falar 

que eu sei fazer, acho que não. Tem muitas coisas que são feitas simultaneamente. Confesso 

que muitas vezes não sabia pra onde olhar nem o que fazer... Me senti meio perdido” 

(Operador aprendiz). 

A este comportamento Polanyi (1958) chama de relação “parte-todo”, segundo o qual não é 

possível focalizar a atenção na tarefa e nos instrumentos ao mesmo tempo. Ou seja, quando se 

desvia a atenção da tarefa que está sendo realizada em direção aos instrumentos, perde-se a 

noção do todo. O autor identifica uma mudança de foco desse tipo com o efeito mental de 

desorganização. 

Adicionalmente, saber pratico é complexo por que é a cristalização de conhecimentos técnicos 

e organizacionais que são realizados através de ações praticas, que na maioria das vezes são 

de natureza tácita. Por exemplo, para realizar uma tarefa secundária (como acionar uma 

bomba) é necessário saber técnicas essenciais para garantir a qualidade do produto pois 

podem estar relacionada a outras técnicas (homogeneização, seqüência de colocação dos 

reagentes, proporções e o momento exato de adição, medida do pH, interpretação das reações, 

crescimento de microorganismos, eficiência do produto). 

Segundo ponto: “A aplicação de saber pratico é situacional”. Durante a etapa de formulação, 

os novatos noa sabiam quando aplicar –ou não aplicar- uma regra determinada. Isto por que 

no aprendizado formal (ler a formula) as regras são descontextualizadas. É na realidade, a 

aplicação do saber prático que é definido segundo a situação especifica de trabalho 

(equipamento disponível, qualidade das matérias primas, tempo disponível etc.), que os 

novatos não reconhecem como nova.  
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“[...] a cada vez que faço um produto, tem um problema ou situação que não sei como 

resolver. Aí, tenho que perguntar pra alguém [...] No início, não colocava os ingredientes no 

tanque sem a menor idéia do que aquilo iria virar. Não sabia verificar o resultado de uma 

reação química no tanque, não sabia como regular a agitação para homogeneizar o produto 

para obter a viscosidade ideal, não sabia nem como conectar as redes e acionar a bomba 

para transferir o produto.” (Operador da área de produção). 

Isto significa que o novato ainda é incapaz de discriminar as nuanças existentes em condições 

diferentes de aplicação das regras, situação que adere aos estudos de Dreyfus e Dreyfus 

(1988). 

Terceiro: devido a “natureza situacional do saber pratico”, operadores experientes possuem 

uma ampla gama de alternativas para realizar as tarefas, adaptando a forma de realizar as 

tarefas as limitações reais da operação. Por exemplo, algumas tarefas foram alteradas em 

virtude de alguns imprevistos. A bomba de transferência de produto falhou na hora de 

transferir uma das matérias primas para o tanque e os inexperientes não sabia o que fazer. 

Logo, os experientes tiveram que intervir. Para solucionar o problema, improvisaram um by 

pass manual, com auxílio de recipientes pequenos, para despejar a matéria-prima no tanque. 

O processo não foi idêntico ao primeiro lote observado, isso significa que a experiência previa 

não foi muito útil neste caso especifico.  

“[...] por causa do problema com a bomba o processo foi realizado de forma diferente do 

outro dia... fiquei mais perdido ainda. Teve um tanto de coisas novas; eles fazem algumas 

gambiarras para desconectar a rede do produto e ligam umas chaves para manter a 

temperatura. Nem sei explicar... ”. (Trabalhador novato). 

Interpretamos que, apesar do processo de formulação possuir etapas bem definidas, a “forma” 

como determinadas tarefas são realizadas não é necessariamente sempre a mesma devido a 

mudanças nas condições das matérias-primas ou equipamento, o que gera a necessidade de 
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realizar as tarefas de “outra forma” a fim de obter os resultados esperados. Neste caso, a 

comparação do trabalho real e trabalho prescrito foi importante para observar as diferentes 

estratégias de adaptação que os operadores experientes possuíam.  

Quarto ponto: o “conhecimento pratico é composto de conhecimento tácito”. Na hora de 

adicionar algumas matérias-primas, por exemplo, ficou evidente o papel crucial do 

conhecimento tácito nos procedimentos práticos realizados pelos experientes. Na hora de 

misturar o principio ativo e o corante, os experientes tiveram que auxiliar novamente, pois 

existe uma técnica (ou “macete”) de adição para evitar que o produto turve ou dê alteração na 

cor e resultado  desejados.“[...] pra aquele produto o principio ativo tem que ser colocado 

com um jeitinho especial e tem a hora certa de colocar de acordo com a aparência da 

mistura no tanque. Você viu como ele fez? Então, é daquele jeito.” (Supervisor experiente) 

O “jeitinho” desenvolvido pelos antigos para impedir que o produto turve ou a forma como 

ele pega no produto com os dedos e sabe se a viscosidade da suspensão é adequada, constitui 

um conhecimento tácito presente nos processos, subjetivo e arraigado na ação, criando 

dificuldades práticas para a sua transferência.“[...] na fórmula de fabricação está escrito a 

hora de adicionar a matéria-prima no tanque, mas sei que se não esperar até ver que a 

mistura começa a querer mudar de aparência pelo efeito da inativação do vírus, com certeza 

dá problema e o produto precipita” (Operador experiente). 

Quinto ponto: os “processos de socialização são chaves para facilitar a transferencia de 

saber pratico”. Após 3 meses acompanhando diariamente o trabalho dos experientes, os 

novatos conseguiram fazer um lote do produto sem a ocorrência de “muitos” problemas. Isto 

pode ser creditado não somente ao continuo acompanhamento dos trabalhadores experientes 

pelos trabalhadores novatos, mas principalmente através um processo informal de 

“socialização” que foi desenvolvido com o tempo, já que ambos grupos de trabalhadores 

passaram a compartilhar tempo durante horários de refeições e descanso. Isto é congruente 
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com os mecanismos de socialização propostos por Nonaka e Takeuchi (1997). 

Sexto ponto: a “padronização de processos é limitada no caso de transferência de saber 

pratico em processos produtivos complexos”. Verificou-se que existem casos em que a 

padronização está sendo eficiente para evitar variações no processo por exemplo definindo os 

parâmetros de controle de temperatura, tempo e agitação do produto. Há outros casos de 

produtos que já são produzidos há muitos anos em que a padronização não está sendo 

suficiente para garantir a repetitividade e reprodutibilidade das características do produto final 

por não contemplar os aspectos tácitos. Por exemplo, para uma determinada vacina que está 

no mercado há mais de quinze anos, o gerente experiente está sempre acompanhando as 

partidas para identificar possíveis falhas na produção, pois freqüentemente é apresentado não 

conformidades nos processos, ou produtos reprovados em testes de controle de eficiência.  

 

4. Discussão e Conclusões 

Os resultados empíricos do estudo de caso mostram duas realidades contrastantes em relação 

ao estado atual dos desenvolvimentos teóricos sobre transferência de saber pratico. Por um 

lado,  o conceito e as caraterísticas do saber prático mencionado pela literatura (BROWN & 

DUGUID, 1998; VALLE et.al., 2003; SMITH, 1988; COLLINS, 2001) coincide em um alto 

grau com a nossa evidencia empírica. Foi verificado empiricamente que saber pratico é 

situacional, possui um alto grau de conhecimento tácito, é necessário um alto grau de 

confiança entre os atores envolvidos. Ate aqui nada de novo.  

 Por outro lado, os processos de transferência de saber prático apontados pela literatura 

(NYIRI, 1988; ORLIKOWSKI, 2002; SOLE & EDMONDSON, 2002) já ficaram mais longe 

da nossa evidencia empírica. Isto não significa que eles estejam errados, já que foram 

desenvolvidos tendo como base empírica transferencia de conhecimento em grupos virtuais, 

mas que diferentes estudos focalizam aspectos específicos do processo de transferencia de 
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saber prático e, na maioria das vezes, esses arcabouços teóricos não estão integrados. Ou seja, 

‘e necessário considerar outras dimensões a fim de alinhar diferentes conceitos. É neste 

ultimo aspecto que vamos a centrar a discussão dos resultados de pesquisa. 

Aplicando o modelo proposto por Orlikowski (2002) e Sole e Edmondson (2002) (ver seção 

2), veremos que uma serie  de presunções feitas no modelo, não existiram no caso da empresa 

bio-farmaceutica. 

a) Reconhecer a natureza situacional do conhecimento pratico. Isto não aconteceu no caso 

dos novatos mas sim no caso dos experientes. Por isso os novatos não sabiam nem o que 

perguntar, muito menos era necessário ter uma ampla gama de “soluções” alternativas 

para as mesmas tarefas quando realizadas em condições diferentes. Os experientes, 

aproveitaram-se deste recurso para passar somente informações que não eram criticas para 

a realização das tarefas. 

b) Os experientes e novatos não tiveram uma identidade compartilhada já que nos primeiros 

meses do processo não realizaram nenhuma atividade formal em conjunto (tal como 

treinamentos). Adicionalmente a diferença de idades (aproximadamente 20 anos), salários 

(em media 50 % a 70% de diferença) e a formação acadêmica (alguns eram químicos 

enquanto outros biólogos) aumentou a diferença entre os dois grupos. 

c) A interação face-a-face existiu. Mas, como os experientes eram resistentes a transmitir 

informações aos novatos, os principais objetivos da interação face-a-face (ou seja, ganhar 

credibilidade, compartilhar informação e criar laços sociais)  não foram atingidos nos 

primeiros meses do programa. A resistência dos experientes se explica pelo fato deles 

acreditarem que os novatos foram contratados para substituir aos experientes. A empresa 

não informou aos experientes o porque das novas contratações, e isso gerou falta de 

confiança entre novatos e experientes. Os experientes somente começaram a “transferir” 

os “macetes” (conhecimento tácito) aos novatos depois que a empresa garantiu-lhes 
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(informalmente) que nenhum deles seria demitido. Isto demonstra que aspectos políticos 

embutidos no ambiente e situações organizacionais afetam de maneira direta o processo 

de difusão do conhecimento pratico. 

d) Não existiu alinhamento de esforços já que o desempenho dos dois grupos foi realizado 

utilizando medidas e responsabilidades diferentes. Ou seja, o serviço conjunto entre 

experientes e novatos na formulação nunca foi considerado “trabalho em equipe”.  

e) Apesar da idéia de aprender fazendo ter sido utilizada, isto não foi suficiente para facilitar 

a transferência do saber prático. Os experientes não tinham interesse em ensinar aos 

novatos devido a uma serie de razões: as tarefas eram complexas e tinham um alto 

conteúdo de conhecimento tácito, os novatos não sabiam “o que perguntar” aos 

experientes; os experientes não tinham muito tempo para fazer explanações já que eram 

cobrados por metas e resultados e, finalmente, a responsabilidade pelo produto acabado 

era dos experientes e não dos novatos. 

f) Não existiu em nenhum momento uma abordagem participativa para definir o que, como 

ou porque, seria necessária a contratação de novos técnicos na área de formulação. 

Tudo isso sugere que o processo de transferência de saber prático precisa considerar 

elementos adicionais – que possivelmente foram considerados como “dados” no modelo de 

Orlikowski (2002). Os aspectos seguintes complementam o modelo de Orlikowski: É 

necessário realizar uma analise dos fatos para introduzir um processo de mudança; verificar o 

nível de confiança entre os principais envolvidos; mensurar a capacidade de absorção dos 

receptores; considerar o grau de dificuldade das tarefas envolvidas; definir claramente os 

ganhos e riscos para os envolvidos; reconhecer e administrar problemas políticos associados 

ao projeto; verificar se as condições tecnológicas e físicas apoiam os processos produtivos; 

estabelecer sistemas de avaliação e desempenho eqüitativos e, criar e reconhecer mecanismos 

formais e informais de socialização. Todos estes aspectos parecem ser chaves para construir 
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um ambiente propicio onde a transferência de conhecimento possa fluir. Para tal, a alta 

direção deve estar ciente sobre a natureza especial do saber prático e das limitações nos 

métodos convencionais para transferir conhecimento.  

À luz da evidência empírica apresentada e da reflexão suscitada na discussão dos resultados, 

podemos sugerir que os conceitos teóricos derivados da abordagem de “comunidades de 

prática” não estão equivocados. O problema é como fazer para facilitar e desenvolver as CdP? 

Uma alternativa para isso é o modelo de “gestão do conhecimento” desenvolvido por Guzman 

e Wilson (2005). Eles sugerem que para realizar um processo de transferência de 

conhecimento devem-se observar (nesta ordem) as seguintes dimensões: 

− Os aspectos “soft”, associados com presunções subjacentes e regras não escritas que são 

implícitas, invisíveis, intangíveis, assim como valores, formas de pensar  e aspectos 

interpretativos dos atores envolvidos, os quais permeiam comportamento, decisões e ações.  

− Todo processo de transferência de conhecimento é um processo de mudança, que requer 

adaptação dos atores, dos processos, dos objetivos e dos componentes, os modelos já 

conhecidos de gestão da mudança devem ser utilizados. 

− Somente após considerar os aspectos “soft” e da gestão da mudança, que deve ser 

aplicados os modelos já conhecidos para facilitar a transferência de saber pratico.  

Finalmente, deve ficar claro que enquanto não é possível generalizar os resultados desta 

pesquisa, os aspectos focalizados certamente fornecem bases para aprofundar futuras 

pesquisas neste campo.   
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