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A QUALIDADE DA INFORMAÇÃO  

E O SUCESSO DE UMA FAN PAGE 

Resumo 

Este trabalho tem o objetivo de analisar a qualidade da informação e o sucesso da fan 

page do PMI-RS, levando em conta as dimensões de DeLone e McLean (1992) e Nonaka e 

Takeuchi (1996). Esse esforço foi empreendido a fim de revisitar a literatura referente à 

gestão de conhecimento e sua relação com o uso de redes e mídias sociais nas organizações.  

Palavras-chave: Qualidade da Informação e Sucesso de um Sistema de Tecnologia da 
Informação, Gestão do Conhecimento, Redes Sociais, Facebook.  

 
 

Introdução 

 

A relação entre redes e empresas começaram a ser estudadas no final dos anos 1970. 

Entre os primeiros aspectos investigados, principalmente por economistas e sociólogos, 

estavam os fluxos de informação enquanto processos de formação de redes. Dois trabalhos do 

sociólogo norte-americano Mark Granovetter foram pioneiros a relacionavam redes sociais e 

relações profissionais e de trabalho: The Strength of Weak Ties, publicado em 1973, e 

posteriormente Getting a Job, publicado em 1974 (MARTES, 2006). As estatísticas mais 

recentes sobre a utilização desses recursos nas empresas brasileiras demonstram o quanto este 

contexto é uma realidade. No Brasil, redes sociais gratuitas e abertas como o Facebook e o 

Twitter são utilizadas por, respectivamente, 97% e 86% das empresas.  

Uma das justificativas para a importância que as redes sociais desempenham nas 

sociedades seria o entendimento de que as informações circulam pelas redes, sejam elas 

criadas entre empresas, internamente, para fins de relacionamentos pessoais ou entre 

computadores (CASTELLS, 2000 apud GIL, 2012). Marteleto (2007) destaca que a noção de 

redes sociais geralmente designa um conjunto de relações ou grupos sociais, mas que esse 

entendimento vem se expandindo. Martes (2006) aponta que, de forma geral, descreve-se uma 

rede como uma composição de relações ou laços entre atores (indivíduos ou organizações).  

Castells (2003, p.7) observa que, apesar da formação de redes ser uma prática muito antiga, as 

redes ganharam vida nova em nosso tempo, energizadas pela Internet.  
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Para pensar a relação entre usuários de redes sociais dentro das organizações, a 

avaliação da qualidade das informações que circulam por essas redes torna-se fundamental. 

Arouck (2011) observa que a avaliação dos sistemas e serviços de informação é uma 

necessidade organizacional identificada, seja para estabelecer metas ou justificar 

investimentos. O modelo do Sucesso de um Sistema da Informação desenvolvido por Delone 

e McLean (1992) é considerado um dos mais abrangentes e é resultado da consolidação dos 

principais estudos sobre o tema.  

A avaliação da qualidade e a satisfação do usuário de uma rede social organizacional, 

que é o objetivo buscado nesta pesquisa, pode ser apenas um caminho para se pensar sobre o 

compartilhamento de informações nas redes sociais e a sua contribuição para a gestão do 

conhecimento em uma instituição.  

Pesquisadores como Beltrame, Dos Santos e Maçada (2007) argumentam que formas 

tradicionais de troca de conhecimento, como a face a face, não são mais capazes de 

acompanhar as mudanças organizacionais que ocorrem de maneiras cada vez mais rápidas. 

Nesse contexto, a gestão do conhecimento também se torna mais complexa. Terra (2005, p.2) 

compreende que “a gestão do conhecimento implica, necessariamente, na coordenação 

sistêmica de esforços em vários planos”, que perpassam a organização e o indivíduo. Muitos 

outros autores entendem que ferramentas adequadas às novas tecnologias podem contribuir 

para que o conhecimento seja disseminado e socializado, de maneira que todos os 

colaboradores tenham acesso fácil às informações. Por isso, a tecnologia é uma das formas 

mais lembradas a fim de ampliar e melhorar o compartilhamento do conhecimento.  

O Facebook foi originalmente concebido para construir melhores caminhos por meio 

dos quais as pessoas que já se conheciam pudessem partilhar informações (KIRKPATRICK, 

2011), e tornou-se uma da mídias sociais mais utilizadas no mundo, com forte presença nas 

organizações, especialmente no Brasil. Considerando o universo desta pesquisa, o Facebook 

passou a ser uma ferramenta central para o compartilhamento de informações no Capítulo Rio 

Grande do Sul do Project Management Institute (PMI-RS) com seus filiados. Desde a criação 

da Fan Page do PMI-RS, o acesso a ela aumenta consideravelmente.  

Foi a relação identificada entre o propósito institucional da organização pesquisada, 

aa finalidade da rede social Facebook, a função desse sistema da informação enquanto mídia 

social utilizada pelas organizações e seu potencial para compartilhar informações e 

conhecimentos que estimularam a reunião dos tópicos abordados nas páginas que se seguem.  
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Uso de Redes Sociais por organizações 

 

As redes tornaram-se o meio pelo qual as organizações trabalham na visão de 

Angeloni (2010).  A noção de redes sociais geralmente designa um conjunto de relações entre 

pessoas ou grupos sociais, mas que esse conceito vem se expandindo (MARTELETO, 2007). 

"As redes são sistemas compostos por 'nós' e conexões entre eles que, nas ciências sociais são 

representados por sujeitos sociais (indivíduos, grupos, organizações, etc.) conectados por 

algum tipo de relação" (MARTELETO, 2004, p.41).   

Gil (2012) ressalta que as redes sociais podem operar em diversos níveis, e que alguns 

deles são oportunizados pela Internet, como redes de relacionamento (Facebook, Orkut, 

Myspace, Twitter) e redes profissionais (Linkedin). “(Todas elas também) permitem analisar a 

forma como as organizações desenvolvem sua atividade, como os indivíduos alcançam seus 

objetivos ou medir o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social” (GIL, 

2012, p.31).  

Segundo Marteleto (2004, p.44), o capital social é definido como normas, valores, 

instituições e relacionamentos compartilhados que permitem a cooperação dentro ou entre os 

diferentes grupos sociais, sendo, portanto, dependentes da interação dos indivíduos.  A autora 

também argumenta que a aquisição do capital social é consequência da construção de redes, e 

que “as redes se constituem em canais pelos quais passam informações e conhecimento”. 

Beltrame, Dos Santos e Maçada (2007) argumentam que formas tradicionais de troca 

de conhecimento, como a face a face, não são capazes de acompanhar as mudanças 

organizacionais que ocorrem de maneiras cada vez mais rápidas. Diante disso, contar com 

sistemas da informação é apontado como uma destas novas estratégias que defendem ser 

necessárias.  
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2.1.1. Facebook 

 

O Facebook é definido como um novo tipo de ferramenta de comunicação baseada em 

relações reais entre indivíduos que proporciona fundamentalmente novos tipos de interação 

(KIRKPATRICK, 2011). Originalmente foi concebido para construir melhores caminhos por 

meio dos quais as pessoas que já se conheciam pudessem partilhar informações. A rede surgiu 

em 2004 a partir do trabalho de quatro universitários de Harward nos Estados Unidos e, em 

2013, alcançou a marca de 1 bilhão de usuários no mundo todo, com tradução para mais de 75 

idiomas e com mais de 75% dos usuários ativos fora dos Estados Unidos1. Pesquisa2 realizada 

em 2013 mostra que 97% das empresas brasileiras usam o Facebook. Hoje essa rede social 

tem liderança de um ranking em 65% das vezes em que redes sociais são usadas no Brasil por 

um público geral3.  

Segundo um dos criadores do Facebook e atual presidente da companhia, Mark 

Zuckerberg (KIRKPATRICK, 2011, p.216), o grande desafio da rede no início do seu 

desenvolvimento era levar as pessoas a um ponto de maior abertura, considerando o conceito 

que mundo será um lugar melhor se os indivíduos compartilharem mais é algo ainda bastante 

estranho para muitos e vai contra todas as precauções de privacidade. Essas inquietações e a 

concorrência com outras redes sociais deram resultado ao lançamento de diversos 

aperfeiçoamentos da ferramenta, inclusive, na sua abertura para qualquer pessoa e no 

desenvolvimento da sua plataforma em outros idiomas e países.  

Kirkpatrick (2011, p.81) refere-se ao vírus das redes sociais tomando conta do Vale do 

Silício (região norte-americana de forte desenvolvimento tecnológico) em 2001 e 2002. Em 

meados de 2003, diversas redes sociais surgiram ao mesmo tempo, como a rede com objetivos 

profissional Linkedin. Em 2004, dois meses antes do lançamento do Facebook, sua maior 

concorrente foi criada - o Orkut. No cerne da maioria dessas redes sociais estava o envio do 

convite por parte dos amigos para acessá-las, da mesma forma como funciona o Facebook 

(KIRKPATRICK, 2011).  

                                                           
1 Divulgado no site IDGNOW em 19.04.2013. 
2 A pesquisa foi realizada pela empresa Tracto e mostrou que 86% das empresas brasileiras usam o Twitter 
(posts de até 140 caracteres), 37% o Youtube (vídeos), 29% o Linkedin, 23% o Google+ (círculo social de 
usuários do gmail) e 18% o Instagram (fotos). Divulgação 12.03.2013. 
3 Dados da Hitwise, ferramenta de análise digital da Serasa Experian, divulgados no site www.valor.com.br em 
21.03.2013. 

http://www.valor.com.br/
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Banerjee e Chua (2013, p.239) observam que as mídias sociais têm transformado 

usuários de passivos leitores de conteúdo para responsáveis pelas publicações, fazendo mais 

sentido a eles. Eles afirmam que o Facebook é uma das redes sociais mais populares que 

permitem usuários construir e manter perfis, assim como a organizações criar suas páginas. 

Os autores observam que a comunicação entre organizações e usuários se dá através de ‘um 

mural de posts’, de discussões e eventos.  

 Esse foi um dos aperfeiçoamentos que o Facebook fez ainda nos seus primeiros anos, 

como o Feed de Notícias e as fan pages. O primeiro veio como resposta à pergunta feita pelos 

criadores de como informar às pessoas o que lhe interessam. Para Zuckerberg, o Feed de 

Notícias seria uma mudança radical. “Não é um recurso. É uma grande evolução do produto”, 

afirmou (KIRKPATRICK, 2011, p.196). O Feed de Notícias inverteu o processo de envio de 

informações a alguém, que, até então, tinha de iniciar um processo ou enviar alguma coisa, 

como se faz a uma carta, uma chamada telefônica ou um e-mail. Com o Feed de Notícias, o 

usuário ‘dizia’ ao Facebook, pelo simples fato de ser amigo de alguém, que desejava receber 

suas notícias. Portanto, o serviço mandaria informações aos amigos que, de acordo com 

cálculos do software sobre quais seriam os interesses dessas pessoas, pudessem estar 

interessados na atividade ou no que um usuário ‘amigo’ estivesse registrando na sua página.  

 O ano de 2008, marcado pela crise financeira mundial, iniciada nos Estados Unidos, 

foi um período de outras diversas inovações no Facebook (KIRKPATRICK, 2011). Uma 

delas foi o lançamento de páginas de empresas: 

O usuário poderia se tornar um fã das empresas, ao invés de um amigo. As 
atividades dos usuários nestas novas páginas comerciais seriam transmitidas para os 
feeds de notícias de seus amigos. As atividades nesses sites externos também 
poderiam entrar nos feeds de notícias de amigos no Facebook (p.265). 

Outra característica do Facebook se destaca, quando somadas aos serviços Feed de 

Notícias e às páginas de empresas. Kirkpatrick (2011, p.15) destaca o caráter viral 

proporcionado pela forma como a interação entre usuário e fan pages funciona: “As ideias do 

Facebook têm capacidade de se espalhar pelos grupos e fazer com que um grande número de 

pessoas tome conhecimento de algo quase simultaneamente, propagando de uma pessoa para 

a outra e para muitas”.  
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2.2 Avaliação da Qualidade da Informação em um Sistema de Informação e a 
Satisfação do Usuário 

 

Arouck (2011) observa que a avaliação dos sistemas e serviços de informação é uma 

necessidade organizacional identificada na literatura, seja para estabelecer metas ou justificar 

investimentos. Torkzadeh e Dool (1999) observam que os milhões de dólares gastos em 

tecnologia da informação atualmente também justificam a necessidade de avaliar o impacto 

desta tecnologia no trabalho, que vem somado em termos de seu impacto sobre o indivíduo e 

o trabalho. 

O modelo do Sucesso de um Sistema da Informação desenvolvido por Delone e 

McLean (1992) é considerado um dos mais abrangentes e é resultado da consolidação dos 

principais estudos sobre o tema. Este modelo foi citado em 285 trabalhos científicos entre 

1993 e 2002 (DELONE E MCLEAN, 2003). Beltrame, Dos Santos e Maçada (2007) 

destacam: 

O modelo identifica seis dimensões para avaliar o sucesso de um sistema da 
informação: qualidade do sistema, benefícios percebidos, qualidade da informação, 
uso do sistema, satisfação do usuário, impacto individual e organizacional. Para 
capturar estes indicadores, o modelo considera a percepção do usuário final como 
elemento principal (p.5).  

Torkzadeh e Doll (1999) definem usuário final como aquele que interage diretamente 

com o computador para uma aplicação específica.  

Primerano (2012, p.42) enumera e descreve as seis variáveis que compõem o modelo 

de Delone e McLean: 

1. Qualidade do sistema: preocupa-se com o sistema de processamento da 
informação, ou seja, com as características desejadas do sistema; 

2. Qualidade da informação: enfatizam-se as saídas do sistema de informação, ou 
seja, seu relatórios ou qualidade da informação; 

3. Utilização do sistema: examina-se como o sistema está sendo utilizado 
atualmente ou o montante do uso do sistema; 

4. Satisfação do usuário: preocupa-se com atitudes que independem da qualidade 
do sistema ou da informação; 

5. Impacto individual: refere-se a uma indicação de que um sistema de informação 
tem oferecido a um usuário um melhor entendimento do contexto de decisão, 
tem melhorado sua produtividade em tomar decisões, tem produzido uma 
mudança quanto à importância ou utilidade de um sistema de informação; 

6. Impacto Organizacional: relaciona-se com a influência que o impacto individual 
tem sobre a organização, ou seja, o impacto que as decisões individuais 
provocam sobre a organização.  

A relação entre as variáveis se apresentam da seguinte forma, Figura 1: 
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Figura 1:  

 

  

Figura1: Modelo de Sucesso de SI Delone e McLean (1992). 

Fonte: Delone e McLean (2003, p.12). 

 

Delone e McLean (2003) destacam os principais resultados obtidos, de uma maneira 

geral, pelos quase 300 estudos citados acima, relacionando as variáveis: Uso do Sistema, 

Qualidade do Sistema e Qualidade da Informação com os efeitos ao usuário final. 

Praticamente todos os impactos individuais foram medidos em termos de desempenho em 

relação ao trabalho, à tomada de decisão e ao aprimoramento como qualidade do trabalho. 

Eles ressaltam que o uso do sistema é tipicamente voluntário e tem sido medido de acordo 

com a frequência e tempo de uso, o quão acessível é aos usuários, o padrão e o uso e a 

dependência. Além disso, ressaltam que o modelo deste processo é justificado por três 

componentes: a criação de um sistema, o uso deste sistema e suas consequências.  

Por isso, sem o uso do sistema não há consequências ou benefícios. Outra observação 

é que para entender todas as dimensões do sucesso de um sistema da informação, uma 

variação do modelo também é preciso, já que deve ser baseada no contexto em que o modelo 

é aplicado. Beltrame, Dos Santos e Maçada (2007) afirmam que o modelo também é 

apropriado para mensurar os resultados de um Sistema de Gestão de Conhecimento.  

Outro aspecto importante na avaliação de sistemas e serviços de informação é 

considerar a observação destaca por Arouck (2011, p.4): 

Produtos e serviços de informação, mesmo que oriundos de diferentes provedores, 
possuem dimensões e atributos comuns pelos quais sua qualidade pode ser avaliada. 
Por outro lado, a qualidade da informação é um conceito multidimensional e com 
mútua influência entres estas dimensões e atributos. 

 A conclusão que o mesmo autor chega é que a literatura especializada em qualidade da 

informação pode prover uma quantidade significativa de variáveis que identificam a qualidade 

Impacto 
Organizacional 

Qualidade do 
sistema 

Utilização do 
sistema 

Impacto 
individual 

Satisfação do 
usuário 

Qualidade da 
informação 
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da informação. Entre elas estão precisão, tempestividade, completude, pertinência, atualidade, 

confiabilidade, clareza, utilidade, suficiência, coerência, acessibilidade, legibilidade 

compreensibilidade (AROUCK, 2011, p.8 e 9). 

 Em estudo escrito dez anos depois de terem desenvolvido o Modelo de Sucesso de um 

Sistema da Informação, Delone e McLean (2003) retomaram a relação entre as seis variáveis 

apontadas e os atributos que identificam a qualidade da informação. De forma geral, são os 

mesmos citados por Arouck (2011).  

 

2.3. Gestão do Conhecimento Organizacional  

 

Um dos maiores desafios à gestão do conhecimento é a falta de medidas para avaliar o 

valor e o desempenho dos ativos de conhecimento, conforme destacam Beltrame, Dos Santos 

e Maçada (2007). A Gestão do Conhecimento é utilizada para descrever atividades 

relacionadas com a identificação, codificação, medição, armazenamento e transferência de 

todos os tipos de conhecimento em uma organização (ANTONELLO E GODOY, 2011). 

Terra (2005, p.4) afirma que a gestão do conhecimento tem um valor universal, pois faz 

sentido a empresas de setores tradicionais ou de ponta, por exemplo; e considera que a ‘mola 

propulsora’ da geração de conhecimento e geração de valor para as organizações é o capital 

humano.  

Angeloni (2002) define que um dos grandes desafios da gestão do conhecimento é 

promover o compartilhamento desse conhecimento que não é encontrado nos manuais, nos 

relatórios, nas pesquisas, ou seja, o conhecimento tácito. Panahi (2013, p. 32.) define 

conhecimento tácito como o que as pessoas costumam adquirir individualmente ou em grupo 

no local de trabalho, como no processo de aprender fazendo. “Ele é sempre visto em contraste 

com o conhecimento explícito, que é articulado, escrito, ou publicado através de 

conhecimento acadêmico encontrada em livros, manuais, documentos”.  

Esses dois tipos de conhecimentos e a transformação do tácito para o explícito 

constituem a base do modelo de gestão do conhecimento desenvolvido por Nonaka e 

Takeuchi (2008). Segundo esses autores, o tácito não é facilmente visível e explicável e é 

altamente pessoal e difícil de formalizar. Ele está enrizado em ações, experiências, ideias, 

valores e emoções dos indivíduos. O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, 
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números, sons ou compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, 

manuais.  

Segundo análise de Yoo, Vonderembse e Ragu-Nathan (2011), considerando uma 

perspectiva do uso do conhecimento, ele não é somente adquirido, mas também integrado 

através de fontes de conhecimento especializado. Por isso, membros de uma equipe estão 

dispostos a gastar energia e tempo, a fim de possuir conhecimento quando o conhecimento 

parece ter valor e trazer benefícios. 

O chamado Modelo SECI é o processo sugerido por Nonaka e Takeuchi (2008) para 

transformar conhecimentos tácitos em explícitos em uma organização, dessa forma, 

contribuindo para gerar conhecimento novo. Há quatro etapas para esta transição: 

socialização, externalização, combinação e internalização. Elas e sua interação são 

representadas pela figura 2. 

Figura 2: Reprodução das etapas da Gestão do Conhecimento – Modelo SECI. 

Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008, p.96). 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) defendem que o novo conhecimento sempre começa com 

o indivíduo, e tornar esse conhecimento pessoal disponível para outros é a atividade central da 

empresa criadora de conhecimento. Por isso, cada uma destas etapas incluídas no Modelo 

SECI contribuem para que isso aconteça.  

A socialização é a primeira delas. É definida como um processo de 

compartilhamento de experiência de indivíduos para outros, sem, necessariamente, a 

utilização de linguagem. Ou seja, pode-se usar a observação, a imitação, a prática, formas 
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apontadas pelos autores como de aprendizagem. Diante disso, a chave para aquisição do 

conhecimento tácito é a experiência.  

A externalização é outra etapa na qual o objetivo é articular conhecimento tácito 

através de reflexão e diálogo. Segundo os autores, isso é possível através da expressão, por 

metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. É o exercício da tentativa de 

expressão, mesmo que inadequada ou inconsistente, que promove a oportunidade de reflexão. 

A terceira etapa é a combinação, e consiste na sistematização e aplicação de 

conhecimento explícito. Seria o compartilhamento de conhecimentos explícitos através de 

documentos, reuniões, conversas telefônicas ou redes de computador. Por fim, a última etapa 

é chamada de internalização e está relacionada ao aprender fazer, utilizando esses novos 

conhecimentos tácitos, ou seja, de outros indivíduos. Segundo os autores, são os documentos 

e manuais que facilitam essa etapa, pois ajudam os indivíduos internalizarem o que 

vivenciaram, enriquecendo seu conhecimento tácito.  

Sarkiunaite e Kriksciuniene (2005, p.70) reforçam que a gestão do conhecimento 

cobre uma ampla gama de atividades, que garantem a descoberta, a captura, o 

compartilhamento e a aplicação do conhecimento nas empresas. Segundo as pesquisadoras, 

todos esses processos estão relacionados hoje com aplicações diversos de tecnologias da 

informação, que são usadas pelos colaboradores. 

Panahi et al. (2013, p.23) relatam que a Tecnologia da Informação (TI) tem sido 

considerada um dos principais facilitadores de atividades de compartilhamento de 

conhecimento. No entanto, atualmente não há consenso sobre se a TI pode facilitar o 

compartilhamento de conhecimento tácito. Tradicionalmente, o campo tem sido criticado por 

ignorar um dos principais componentes da gestão do conhecimento, que são as pessoas.  

Banerjee e Chua (2013) argumentam que a TI pode dar suporte a diversas conversões 

do conhecimento tácito para o explícito, criando e compartilhando, providenciando campos 

que as pessoas podem se expressarem de maneira livre suas ideias, perspectivas, argumentos; 

estabelecendo um diálogo positivo. Panahi et al. (2013) também acreditam que os sistemas de 

tecnologia da comunicação podem influenciar todo processo de criação de conhecimento 

identificado no Modelo SECI de Nonaka e Takechi:  

Estudos mostram que a TI pode afetar a socialização do conhecimento, facilitando 
interações através dos indivíduos; externalização através do desenvolvimento de 
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uma base eletrônica de discussões e salas de conversa; e suportar o processo de 
internalização facilitando conversas informais e discussões (p.5). 

Diante dessa constatação, é importante destacar a conclusão de Sarkiunaite e 

Kriksciuniene (2005): usando o modelo SECI, um alto nível de uso de TI possivelmente afeta 

as relações informais entre indivíduos que, por sua vez, pode facilitar o compartilhamento de 

conhecimento nas relações de trabalho.  

Panahi et. al (2012) relatam que tem sido discutido que mecanismos tradicionais de 

compartilhamento do conhecimento tácito, como aprendizado e supervisão, encontros face a 

face, observação direta, não são mais rentáveis e viáveis nos novos modelos de negócio de 

rápido crescimento. Pesquisas já indicam que muitos indivíduos participam de comunidades 

virtuais, especialmente as profissionais, para apreenderem conhecimento para resolver 

problemas de trabalho (CHIU, CHAO-MIN, HSU, MENG-HSIANG, WANG, ERIK T.G., 

2006).   

Levantamento4 realizado em 32 países com 9.908 profissionais mostra que quase 

metade dos entrevistados relata que as redes sociais ajudam a aumentar sua produtividade no 

trabalho. No entanto, mais de 30% das empresas entrevistadas mundialmente subestimam o 

valor dessas ferramentas e, muitas vezes, restringem o seu uso. No Brasil, 16% das 

organizações entrevistadas estimulam o uso de redes sociais, enquanto 46% dela não encoraja 

o uso corporativo, além de 38% adotarem políticas restritivas. 

 

No Brasil, 57% dos profissionais que responderam à pesquisa sentem que a rede social 

têm resultado em maior colaboração no ambiente de trabalho, e 51% acredita que podem ser 

mais produtivos com o suporte desta tecnologia. Esses percentuais são superiores às 

estatísticas obtidas globalmente, já que 40% dos profissionais entrevistados acreditam que as 

ferramentas sociais no trabalho podem incentivar o trabalho da equipe.  
 

 

2.3.1. Gestão do conhecimento nas redes sociais  

 

Para Beltrame, dos Santos e Maçada (2007), a Tecnologia da Informação (TI) pode 

auxiliar na gestão do conhecimento. Na visão deles, as três principais formas são a 

                                                           
4 Pesquisa realizada e divulgada pelo Instituto Ipsos (28.05.2013). 
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codificação e o compartilhamento de melhores práticas, a criação de diretórios de 

conhecimento corporativo e a criação de redes de conhecimento. Além disso, é necessário: 

A estratégia de utilização de um sistema de informação para a gestão do 
conhecimento requer que os indivíduos compartilhem o seu conhecimento com um 
sistema, ao invés de mantê-lo para si mesmos, ou compartilhá-lo diretamente com 
outras pessoas conhecidas somente através de conversas ou troca de documentos 
escritos (KING E MARKS JR., 2006 apud BELTRAME, DOS SANTOS E 
MAÇADA, 2007, p.3). 

Um sistema da informação para a gestão do conhecimento pode ser entendido como 

sistemas baseados em TI desenvolvidos para suportar e melhorar os processos organizacionais 

de criação de conhecimento, armazenamento e recuperação, transferências e aplicação 

(BELTRAME, DOS SANTOS E MAÇADA, 2007).  

Nesse contexto, a Internet assume um papel como instrumento facilitador para a 

disseminação e o acesso ao conhecimento, e a tecnologia deve ser utilizada para alavancar os 

potenciais já existentes de criação e compartilhamento de conhecimento dentro das 

organizações (GUTENBERG, 2009).  

Por isso, sistemas e serviços da informação podem contribuir com o sucesso de uma 

organização na gestão do seu conhecimento que, na literatura, aparece relacionada a diversos 

objetivos: criação de novos conhecimentos, contribuição para uma estratégica de inovação na 

organização, formação da memória organizacional. Angeloni (2010, p.161) destaca: 

As redes criam uma infraestrutura potencial para o intercâmbio de informações e 
conhecimentos, abrindo oportunidades para aplicações da gestão do conhecimento. 
Mas não é a capacidade tecnológica em si, mas a utilização da tecnologia pelas 
pessoas que confere às redes o status de propiciadoras de conhecimento.  

 

2.4. Modelo de Pesquisa – A Qualidade da Informação e a Gestão do 

Conhecimento na fan page do PMI-RS  

 

Devido à importância do método desenvolvido por Delone e McLean, optou-se por 

utilizar o instrumento desenvolvido por esses pesquisadores como base do modelo de 

pesquisa, e incluir questões relacionadas à gestão do conhecimento, considerando o Modelo 

SECI, desenvolvido por Nonaka e Takeuchi, cuja classificação do conhecimento é ainda a 

mais largamente categorização usada na literatura (Panih et al.,2012). Nas figuras abaixo 

seguem os dois modelos citados, respectivamente, e o modelo adaptado para esta pesquisa. 
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  Figura 3: Modelo de Sucesso de SI Delone e McLean (1992). 
  Fonte: Delone e McLean (2003).                 

 

Figura 4: Etapas da Gestão do Conhecimento – Reprodução Modelo SECI.  
Fonte: Nonaka e Takeuchi (2008 p.96). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de Sucesso de um Sistema da Informação e Gestão do Conhecimento usado nesta pesquisa. 
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Para chegar a essa última representação, considerou-se os atributos pelos quais é 

possível avaliar a qualidade das informações compartilhadas em um sistema da informação e 

sua relação com a satisfação do usuário, segundo referências teóricas. E substitui-se as 

variáveis Impacto Individual e Impacto Organizacional pela variável Gestão do 

Conhecimento. O Modelo de Delone e Mclean (1992) considera que para capturar os 

indicadores de qualidade e satisfação do usuário o elemento principal é a percepção do 

usuário final, ou aquele que interage com o computador para uma aplicação específica 

(TORKZADEH e DOLL, 1999). Como a intenção era relacionar qualidade da informação em 

um sistema de informação com a oportunidade desse sistema promover o compartilhamento e 

a gestão do conhecimento, fez-se a adaptação citada.  

A fim de avaliar este modelo no universo pesquisado, foi desenvolvido um 

questionário com 20 perguntas. Formou-se grupos de cinco itens para avaliar como os 

usuários do sistema analisado (Fan page do PMI-RS) avaliavam quatro componentes do 

modelo baseado em Delone e McLean – qualidade do sistema, qualidade da informação, 

utilização do sistema, satisfação do usuário – e um quinto componente, representativo das 

quatro etapas de transformação do conhecimento em tácito para explícito e da criação do novo 

conhecimento do Modelo SECI – socialização, externalização, combinação e internalização. 

Esse quinto elemento foi incluído no modelo desta pesquisa no lugar das variáveis do modelo 

de Delone e McLean (1992) - Impacto Individual e Impacto Organizacional.  

Portanto, a finalidade do modelo criado para esta pesquisa foi avaliar a relação entre 

a satisfação do usuário final, considerando a percepção da qualidade das informações no 

sistema de informação escolhido, com a gestão do conhecimento, considerando características 

das etapas que compõem o modelo de gestão do conhecimento de Nonaka e Takechi, dos 

usuários de uma fan page.  

 

3. Método 

 

Para realizar esta pesquisa optou-se pelo método tipo survey. O instrumento utilizado 

foi baseado no modelo de análise da satisfação de um usuário de um sistema da informação 

desenvolvido por Delone e McLean e do Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi, assim como 

nas referências bibliografias, que também levaram em conta esses modelos, a relação entre a 
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qualidade da informação e a satisfação do usuário e o compartilhamento e gestão de 

conhecimento. 

Conforme anteriormente detalhado, chegou-se ao modelo de análise utilizado nesta 

pesquisa partindo-se dos atributos pelos quais é possível avaliar a qualidade das informações 

compartilhadas em um sistema da informação e sua relação com a satisfação do usuário 

presente na literatura, além de características que permitem identificar se houve 

compartilhamento de conhecimentos nas quatro etapas de transformação do conhecimento 

incluídas no Modelo SECI, segundo leituras relativas ao método de Nonaka e Takeuchi 

(2008). Com base nessas teorias, desenvolveu-se quatro questões para cada uma das cinco 

variáveis do Modelo de Pesquisa que, incluindo atributos elencados na literatura referida, 

buscavam saber dos entrevistados qual era o grau de satisfação para cada uma. A 

esquematização entre variáveis e atributos que geraram as 20 perguntas pode ser visualizada 

no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Instrumento de Validação. 

Dimensões de Avaliação - Modelo Delone e 

McLean 

Atributos  

Qualidade do sistema  
 

Facilidade de utilização, confiabilidade, flexibilidade, 

qualidade dos dados, importância. 

Qualidade da informação Plenitude, facilidade de compreensão, relevância e 

segurança. 

Utilização do Sistema Frequência de uso, tempo de uso, número de acessos e 

dependência do sistema. 

 
Satisfação do usuário 

Valor informativo, conveniência, utilidade e 

suficiência das informações.  

 

Etapas Modelo SECI – Modelo Nonaka e Takeuchi Características das etapas 

Socialização Compartilhamento de experiências 

Externalização Reflexão coletiva 

Combinação Sistematização de Conceitos = troca e combinação de 

conceitos 

Internalização Aprendizado novo no dia a dia profissional 
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4. Resultados Alcançados 

 

Os resultados alcançados com esta pesquisa mostram que a maior parte dos 

respondentes – mais de 50% em três das cinco variáveis - se considerou satisfeita com a 

qualidade da informação veiculada na fan page do PMI-RS, mas apenas 30% deles se disse 

satisfeito com a fan page do PMI-RS quanto a características relacionadas à promoção da 

gestão conhecimento no ambiente da rede e mídia social analisada. No entanto, em todas as 

cinco variáveis, a segunda maior opção foi o grau “Muito Satisfeito”. As demais respostas 

variaram entre os graus “Pouco Satisfeito” e “Neutro”. Os graus “Insatisfeito” e “Muito 

Insatisfeito” aparecem em duas variáveis – Utilização do Sistema e Gestão do Conhecimento 

– de forma muito tímida, considerando a representatividade percentual em relação a totalidade 

das respostas. 

Diante desses resultados, pode-se inferir que, ao ser utilizado como uma ferramenta 

de comunicação entre instituição e filiados, e ainda por esses usuários estarem satisfeitos com 

a qualidade das informações postadas, o Facebook tem contribuído para o compartilhamento e 

gestão do conhecimento na entidade.  

 

4.1. Descrição dos respondentes 

 Os participantes desta pesquisa fazem parte do grupo de pouco mais de 500 filiados 

ao Capítulo Rio Grande do Sul do Project Management Institute (PMI-RS), em tradução livre 

Instituto de Gerenciamento de Projetos. A organização tem caráter não governamental e atua 

em mais de 185 países através de unidades estaduais chamadas de Capítulos. No Brasil, há 

outros 14 Capítulos.  

O objetivo do PMI enquanto entidade é contribuir com o aprimoramento profissional 

de pessoas que atuam como gerentes ou integrantes de equipes de projetos. Por isso, o PMI 
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tem o objetivo de disseminar, normalmente e oficialmente, através de manuais, certificações e 

iniciativas acadêmicas, as melhores práticas em gerenciamento de projetos, que podem ser 

aplicadas em qualquer área profissional. Mas fortemente na última década, esses 

conhecimento passaram a ser multiplicados por recursos virtuais, como sites na Internet. No 

Brasil, esses conhecimentos e suas práticas são mais comuns em áreas como Tecnologia da 

Informação, Engenharia e Administração.  

Apesar da fan page do PMI-RS ter sido desenvolvida para somar forças à estratégia de 

comunicação da instituição com filiados, não é possível ter certeza que os usuários do 

Facebook que recebem atualizações do PMI-RS são todos filiados à entidade. Apesar disso, as 

estatísticas de visualizações dos posts da fan page da entidade demostram uma proximidade 

com as características dos seus filiados: a grande maioria é homem, com idades entre 25 e 35 

anos, residentes em Porto Alegre e Região Metropolitana, assim como a segunda maior 

audiência vem de cidades da Serra Gaúcha.   

A ideia inicial desta pesquisa foi postar na Fan Page do PMI-RS uma breve explicação 

da pesquisa e um link para o questionário online, montado através de um software apropriado 

chamado MonkeySurvey. O objetivo era ter no mínimo 50 respondentes, considerando que 

seria um universo de 10% dos 500 filiados; ou pelo menos, 30, que seria um percentual 

semelhante se considerássemos a média das visualizações dos posts publicados mensalmente 

na fan page do PMI-RS.  

Para trazer segurança de que seriam filiados ao PMI-RS que responderiam a pesquisa, 

no mesmo momento da publicação do post, divulgaram-se as mesmas informações postadas 

na fan page, no entanto, sem o link da pesquisa, em um comunicado enviado semanalmente 

por e-mail apenas para filiados. Nesta primeira tentativa, houve apenas dois (02) 

respondentes. Nas semanas seguintes, publicou-se novamente no comunicado semanal, desta 

vez, com o link de acesso ao questionário online, assim como no Facebook, se repetiu as 

informações e o link. Mas não houve mais respostas ao questionário. Como terceira estratégia, 

enviou-se um e-mail aos dez filiados que fazem parte da diretoria, e a diretores adjuntos e 

voluntários mais envolvidos no dia a dia da entidade, totalizando 20 pessoas. Neste e-mail, 

ressaltou-se a importância da pesquisa para a pesquisadora, assessora e responsável pela 

operacionalização das ações de comunicação da entidade, para a entidade e da participação 

deles, e se disponibilizou o link com o questionário online. Após essa tentativa, as respostas 

ao questionário online totalizaram seis (06). 
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Passados trinta dias do questionário disponibilizado online e em posts na fan page do 

PMI-RS, fechou-se o questionário. Partiu-se para a quarta estratégia para poder realizar a 

pesquisa: distribuir o questionário impresso para os filiados que participassem de um almoço 

que ocorre mensalmente. Na ocasião, estavam presentes 35 pessoas. Nove (09) delas 

responderam ao questionário, considerando que a pesquisadora deixou claro que a 

contribuição era voluntária e que deviam fazê-la aqueles que realmente utilizassem o 

facebook com frequência e seguiam a fan page do PMI-RS. Por fim, totalizando os esforços, a 

pesquisadora colheu quinze (15) questionários preenchidos, sem identificação dos 

respondentes.  

 

4.2. Resultados  

Para se alcançar os resultados desta pesquisa foi perguntado qual seria o grau de 

satisfação em relação a cada um dos quatro atributos relacionados às cinco variáveis 

componentes do modelo e qual de seis escalas de satisfação apareceu mais vezes. Por isso, 

solicitou-se, junto à apresentação do questionário, que o respondente marcasse seu grau de 

satisfação (baseando-se na Escala de Likert), considerando as escalas “Muito Satisfeito, 

Satisfeito, Pouco Satisfeito, Neutro, Insatisfeito, Muito Insatisfeito”, quando acessasse e 

visualizasse informações publicadas na fan page do PMI-RS, considerando 20 questões, 

quatro para cada variável. Por isso, para cada componente do Modelo de Pesquisa – 

Qualidade do Sistema, Qualidade da Informação, Utilização do Sistema, Satisfação do 

Usuário e Gestão do Conhecimento -, o resultado deveria ser composto por 60 escolhas, visto 

que o universo de respondentes foi de 15 pessoas.  

O resumo dos resultados da pesquisa podem ser vistos nos Quatros 2, 3, 4, 5 e 6 

consolidados no gráfico na Figura 6 e representados nas Figuras de número 7, 8, 9, 10 e 11. 

Quadro 2 – Respostas– Variável - Qualidade do Sistema. 

Qualidade do Sistema 
 

1 -Muito 

Satisfeito 

2 -

Satisfeito 

3 –Pouco 

Satisfeito 

4 – 

Neutro 

5 - 

Insatisfeito 

6 – Muito 

Insatisfeito 

Total 

Facilidade de visualizar 
as informações 

3 11 0 1 0 0 15 

Confiabilidade de 
acessar as informações  

5 9 0 1 0 0 15 

Qualidade do Acesso 6 7 1 1 0 0 15 

Importância deste 5 7 2 1 0 0 15 
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ambiente para acessar 
informações 

Percentual na Variável 31,6% 56,6% 5% 6,6% 0% 0% 100% 

 

 

 

Quadro 3 – Respostas – Variável - Qualidade da Informação. 

Qualidade da 
Informação 

1 -Muito 

Satisfeito 

2 -

Satisfeito 

3 –Pouco 

Satisfeito 

4 – 

Neutro 

5 - 

Insatisfeito 

6 – Muito 

Insatisfeito 

Total 

Informações completas 3 9 2 1 0 0 15 

Facilidade de 
compreensão das 

informações  

2 12 0 1 0 0 15 

Relevância das 
informações  

5 7 1 2 0 0 15 

Segurança quanto às 
informações  

6 6 0 3 0 0 15 

Percentual na Variável 26,6% 56,6% 5% 11,6% 0% 0% 100% 

 

Quadro 4 – Respostas – Variável - Utilização do Sistema. 

Utilização do Sistema 1 -Muito 

Satisfeito 

2 -

Satisfeito 

3 –Pouco 

Satisfeito 

4 – 

Neutro 

5 - 

Insatisfeito 

6 – Muito 

Insatisfeito 

Total 

Frequência que as 
informações são 

postadas 

3 7 3 2 0 0 15 

Tempo que utiliza 2 7 4 2 0 0 15 

Número de vezes que 
acessa  

7 6  2 0 0 15 

Dependência da 
Fanpage para ter 

informações sobre PMI-
RS 

0 8 1 4 0 1 14* 

Percentual na Variável 18,3% 46,6% 13,3% 16,6% 0% 1,6% 100% 

*1 não respondeu a esta questão. 

Quadro 5 – Respostas– Variável - Satisfação do Usuário. 

Satisfação do Usuário 1 -Muito 

Satisfeito 

2 -

Satisfeito 

3 –Pouco 

Satisfeito 

4 – 

Neutro 

5 - 

Insatisfeito 

6 – Muito 

Insatisfeito 

Total 

Valor informativo das 
informações  

3 9 2 1 0 0 15 

Conveniência das 
informações postadas 

para seus interesses 

4 8 1 1 0 0 14* 

Utilidade das 
informações postadas 

3 8 3 1 0 0 15 



20 
 

relacionadas a seu 
desenvolvimento 

profissional 
Suficiência das 

informações postadas 
para conhecimentos que 

busca na Fanpage do 
PMI-RS 

1 10 3 1 0 0 15 

Percentual na Variável 20% 58,3% 15% 6,6% 0% 0% 100% 

*1 não respondeu a esta questão. 

 

Quadro 6 – Respostas– Variável – Gestão do Conhecimento. 

Gestão do 
Conhecimento 

1 -Muito 

Satisfeito 

2 -

Satisfeito 

3 –Pouco 

Satisfeito 

4 – 

Neutro 

5 - 

Insatisfeito 

6 – Muito 

Insatisfeito 

Total 

Oportunidade de 
compartilhar 

experiências com outros  

6 5 1 3 0 0 15 

Promoção de reflexão 
sobre ou influenciada 

pelas informações 
postadas 

4 7 1 2 1 0 15 

Oportunidade de trocar 
conhecimentos sobre 

informações postadas ou 
outros assuntos com 

outros fãs no PMI-RS  

5 4 2 4 0 0 15 

Ter aprendizados novos 
relacionados a sua 

profissão 

3 6 3 2 1 0 15 

Percentual na Variável 30% 36,6% 11,6% 18,3% 3,3% 0% 100% 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Gestão do Conhecimento

Satisfação do Usuário

Utilização do Sistema

Qualidade da Informação

Qualidade do Sistema

Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito Neutro Insatisfeito Muito Isatisfeito
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Figura 6 – Comparação dos resultados em termos percentuais em cada variável. 

 Os resultados demonstram que nas cinco variáveis – Qualidade do Sistema, Qualidade 

da Informação, Utilização do Sistema, Satisfação do Usuário e Gestão do Conhecimento – o 

grau mais vezes escolhidos foi o “Satisfeito”, seguido do “Muito Satisfeito”. A terceira escala 

mais escolhida varia entre “Neutro” e “Pouco Satisfeito”. A avaliação “Muito Insatisfeito” 

aparece com pouquíssima participação percentual na variável Utilização do Sistema, e o grau 

“Insatisfeito” foi marcado como opção na variável “Gestão do Conhecimento”. Observa-se 

que nesta última variável do modelo a disparidade entre os graus escolhidos não foi tão 

grande quando nas demais. E isso permite fazermos inferências na conclusão desta pesquisa. 

 

Figura 7 – Representação dos Resultados – Variável Qualidade do Sistema. 

No primeiro componente do modelo de pesquisa adotado – Qualidade do Sistema ––a 

maioria das respostas – 56,6% - dos 15 respondentes foi relacionada ao grau “Satisfeito”, 

referente a questões que relacionavam o sistema da informação pesquisado – a fan page do 

PMI-RS – a indicadores como facilidade de utilização, confiabilidade, flexibilidade, qualidade 

dos dados e importância. O segundo grau mais escolhido, com 31,6% do total das respostas às 

questões, foi o “Muito Satisfeito”, e o terceiro, com 6,6%, o consideraram “Neutro”, seguido 

de perto, com 5% das escolhas, do grau “Pouco Satisfeito”. Portanto, o resultado nesta 

variável do modelo indica que 88,2% dos graus de satisfação escolhidos ficaram entre o 

“Satisfeito” e o “Muito Satisfeito”, o que permite inferir que as características que os usuários 

desejam que o sistema de informação Facebook, através da fan page do PMI-RS, tenha, estão 

sendo satisfatórias para eles. 

0 10 20 30 40 50 60

Qualidade do Sistema

Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito Neutro Insatisfeito Muito Insatisfeito
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Figura 8 – Resultados – Variável - Qualidade da Informação. 

 Em relação à segunda variável – Qualidade da Informação –, avaliada através 

características como plenitude, ou seja, informações completas, facilidade de compreensão, 

relevância e segurança em relação às informações postadas, os respondentes também se 

consideraram satisfeitos através da preferência, com 83,3% da respostas, das escalas 

“Satisfeito” e “Muito Satisfeito, respectivamente, com 56,6% e 26,6% em relação ao total de 

60 respostas esperadas. No entanto, diferentemente da primeira variável, a opção pela escala 

“Neutro” representou 11,6% do total. Os 5% restante se disseram “Pouco Satisfeitos” em 

relação à qualidade das informações na pan page do PMI-RS. 

 

Figura 9 – Resultados Variável - Utilização do Sistema. 
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 A terceira variável – Utilização do Sistema – foi avaliada através de questões que 

remetiam à satisfação do usuário final referente à frequência e tempo de uso, número de 

acessos e dependência do sistema. A variável seguiu a tendência das anteriores, considerando 

que 46,6% das respostas foram para o grau “Satisfeito”. No entanto, observa-se que a 

distribuição percentual das demais escalas escolhidas nas variáveis anteriores – “Muito 

Satisfeito”, “Pouco Satisfeito” e “Neutro” tiveram maior percentual e as respostas foram mais 

igualmente distribuídas. Respectivamente, esses graus ficaram com 18,3%, 13,3% e 16,6% 

das respostas. Além disso, o grau “Muito Insatisfeito” foi escolhido 1,6% das 59 respostas, e 

até então, ele não tinham aparecido na avaliação da fan page. Esse resultado é um indicativo 

de que o sistema não está sendo utilizado de maneira equiparada pelos entrevistados. 

 

Figura 10 – Resultados Variável – Satisfação do Usuário. 

A quarta variável do modelo adotado - Satisfação do Usuário – dá importância a 

atitudes que independem da qualidade do sistema ou da informação. E para medir o grau de 

satisfação dos 15 respondentes sobre o uso da fan page do PMI-RS questionou-se sobre 

atributos como valor informativo, conveniência, utilidade e suficiências das informações 

postadas. Assim como os outros três componentes do modelo, em relação a esta a maioria se 

mostrou “Satisfeita”, com 58,3% das 59 respostas. Em segundo lugar, apareceu a escala 

“Muito Satisfeita, com 20%, e em terceiro, com 15% das escolha, o avaliação “Neutra”. 

Outros 6,6% foram escolhidos para a escala “Pouco Satisfeito”.  
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Figura 11 – Resultados Variável – Gestão do Conhecimento. 

 O quinto componente do modelo desta pesquisa procurou, através de palavras que 

identificassem as principais características de cada uma das quatro etapas do Modelo SECI, 

mostrar qual é o grau de satisfação dos usuários. A primeira questão referente à variável 

Gestão do Conhecimento, ou 17 do questionário, teve a finalidade de saber qual era a 

satisfação do usuário quanto ao compartilhamento de experiências através da fan page do 

PMI-RS. Essa característica é identificada na literatura como sendo fundamental na etapa 1 ou 

de socialização do Modelo SECI. A segunda questão dessa variável buscava saber a satisfação 

quanto à oportunidade de refletir sobre os temas. De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008) 

essa segunda etapa do Modelo SECI, chamada de externalização, pode ser identificada na 

prática nas organizações quando há a promoção de diálogo, o uso de analogias, hipóteses ou 

modelos, ou seja, formas variadas de fazer pensar sobre algo. A terceira questão desta variável 

é chamada de combinação e foi incluída no modelo desta pesquisa através da pergunta de qual 

grau de satisfação teriam os usuários da fan page do PMI-RS quanto ao fato desse ambiente 

promover a troca de conhecimento. Por fim, a 20ª questão abordava a última etapa do Modelo 

SECI que é a internalização, caracterizada pela aquisição e aplicação de novos conhecimento 

no dia a dia do trabalho dos usuários.  

 Segundo Nonaka e Takeuchi (2008), para que ocorra a gestão do conhecimento, ou 

seja, o compartilhamento e aquisição de novos conhecimentos, é preciso que todas estas 

quatro etapas ocorram. Os resultados desta pesquisa mostraram que os respondentes tinham 

graus de satisfação menos igualitários nesta variável Gestão do Conhecimento do que nas 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Gestão do
Conhecimento

Muito Satisfeito Satisfeito Pouco Satisfeito Neutro Insatisfeito Muito Insatisfeito
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demais quatro variáveis referentes à qualidade da informação e à satisfação do usuários de um 

sistema da informação.  

É possível fazer essa afirmação porque, apesar da escala de satisfação mais marcada 

continuar sendo a “Satisfeito”, com 36,6% das 60 respostas, ela não alcançou mais da metade 

das respostas, como aconteceu na demais variáveis. Seguindo o resultado visto nas demais 

variáveis, o grau “Muito Satisfeito” se manteve como segunda opção mais marcada, com 30% 

das escolhas na variável Gestão do Conhecimento, assim como a escala “Neutro” como 

terceira opção, com 18,3%, e a “Pouco Satisfeito” com 11,6%. Pelo primeira vez, o grau 

“Insatisfeito” foi marcado, e ficou com 3,3% das preferências nesta variável. A partir disso, 

pode-se inferir que a forma com que os usuários da fan page analisada vivenciam as 

experiências descritas nas quatro etapas que compõem o Modelo SECI é desigual entre eles. 

 

5. Conclusões 

 

A pesquisa mostra que boa parte dos 15 respondentes usuários da fan page do PMI-RS 

se considera satisfeita e que, por isso, as informações postadas têm qualidade. O resultado se 

reforça à medida que o segundo grau de satisfação mais marcado na pesquisa realizada foi o 

“Muito Satisfeito”. No entanto, em todas as cinco variáveis apareceram avaliações cuja 

satisfação se situa na escala “Neutro”. Além disso, a quinta variável do modelo desenvolvido 

para esta pesquisa – a Gestão do Conhecimento -  apresenta uma disparidade grande nas 

respostas em relação aos graus de satisfação escolhidos pelos usuários nas primeiras quatro 

variáveis, presentes no Modelo de Delone e McLean (1992).  

Essa constatação indica que, apesar de haver uma relação entre a qualidade da 

informação, satisfação do usuário na fan page do PMI-RS e a satisfação desse sistema para a 

promoção das condições para gestão do conhecimento na rede social analisada, a avaliação da 

qualidade das informações compartilhadas em uma rede social e a satisfação dos usuários, 

pode ser apenas um dos componentes de analise, mas não o único.  

Diante dessas considerações, esta pesquisa demonstra que a informação veiculada 

pelo PMI-RS na sua fan page é de qualidade, por ser essa a avaliação do usuário/ filiado. 
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Portanto, é um indicativo positivo para a organização no sentido de estar agregando valor ao 

associado. Além disso, a relação encontrada entre os resultados da pesquisa nos itens de 

satisfação do usuário e gestão de conhecimento é válida, no entanto, inicial, diante de 

complexidade de análise do tema, assim como sua prática. 

Está claramente argumentado na teoria abordada neste artigo que o tema gestão do 

conhecimento é complexo, e torna-se mais desafiador na sociedade contemporânea: que 

funciona, pensa e se comunica em e por redes. Por isso, a intenção desta pesquisa e artigo em 

abordar esta relação, por si só, é importante, mas é apenas um recorte. Foi, inclusive, devido à 

necessidade de adaptar a pesquisa a um formato mais enxuto – também realizado em um curto 

período de tempo – que se optou por avaliar um aspecto de todo o processo de 

compartilhamento e gestão do conhecimento – a qualidade da informação compartilhada. 
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Qualidade da Informação na Fanpage do PMI-RS 

     
Marque seu grau de satisfação, considerando as seis escalas abaixo, quando você acessa e  
visualiza informações publicadas na FanPage do  PMI-RS, considerando cada um dos 20 itens
:    
  

1.facilidade de visualizar as informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

2.confiabilidade de acessar as informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

3.qualidade de acesso. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

4.importância deste ambiente para visualizar informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

5.Informações estão completas. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

6. facilidade da compreensão das informações postadas. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 
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7.relevância das informações postadas. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

8.segurança quanto às informações postadas. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

9. frequência que são postadas informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

10.Tempo que você visualiza a FanPage para acessar informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 11.número de vezes que você acessa para ter informações. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito  

12. sua dependência da Fanpage para ter informações  sobre o PMI-RS. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito  

13. ao valor informativo que as informações postadas têm para você. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

14. conveniência das informações postadas para seus interesses. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

15. Utilidade das informações postadas relacionadas a seu desenvolvimento profissional. 
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( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

16.suficiência das informações postadas para conhecimentos que busca na Fanpage do PMI-

RS. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

17.oportuniade para compartilhar experiências. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

18.promoção de reflexão influenciada por informações postadas. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 

19.oportunidade de trocar conhecimentos sobre informações postadas ou outros assuntos com 

outros fãs na fan page do PMI-RS. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito  

20. Ter aprendizados novos relacionados a sua profissão. 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( )Neutro ( ) Insatisfeito ( ) Muito 

Insatisfeito 
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