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Resumo 

O presente trabalho tem por objectivo estudar o impacto da introdução de 

ferramentas de tecnologias de informação e comunicação em comunidades de 

prática (CdP). Pretende-se, assim, averiguar em que medida essas ferramentas 

afectam o desenvolvimento das relações de partilha de conhecimento entre os 

membros de uma determinada comunidade, i.e. se assumem um papel 

facilitador ou inibidor na partilha desse conhecimento.  

Para o efeito, realiza-se um estudo de caso numa comunidade de prática de 

profissionais de recursos humanos inserida num grupo cooperativo de crédito. 

Para a recolha de dados recorreu-se à realização de entrevistas e à aplicação de 

um inquérito, o que permitiu por um lado, identificar factores facilitadores e 

barreiras à partilha dentro da comunidade e, por outro, proceder à análise dos 

fluxos de informação na plataforma tecnológica. 

Essa análise dos fluxos de informação permitiu concluir que, nesta fase inicial, a 

ferramenta tecnológica é utilizada pela generalidade dos membros, sobretudo, 

como um veículo de recepção de conhecimento, tendo como emissores apenas 

um número restrito de membros. 

 

Palavras-Chave: Comunidades de Prática, Partilha de Conhecimento, 

Tecnologias de Informação  
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Abstract 

This paper focuses on the impact of information and communication technology 

tools in communities of practice (CoP). The goal of this study is to investigate 

how those tools influence the sharing relations among the members of a certain 

community, i. e. if they facilitate or inhibit the sharing of knowledge.  

For this purpose, a case study was made in a community of practice of human 

resources professionals inside a cooperative financial group. In order to collect 

the data, oral interviews were made and a questionnaire survey was 

administered, allowing to identify facilitating and inhibiting factors to the 

knowledge sharing in the community and also to analyse the flow of information 

in the technological platform. 

Based on this analysis, we concluded that, at a first stage, the technology tool is 

used by members in general, mainly, as a vehicle of knowledge reception, 

having as senders only a small number of members. 

 

Keywords: Communities of Practice, Knowledge Sharing, Information 

Technology. 
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1. Introdução 
 

Na última década tem-se assistido ao crescente interesse do mundo académico e 

empresarial pelo estudo das Comunidades de Prática (CdP) (Amin e Roberts, 2008, 

p.3), (Li et al., 2009b, p.5). Assinalam-se diversas tentativas por parte das 

organizações, no sentido de fomentarem a criação de CdP através da 

disponibilização de mecanismos mais céleres para a partilha de conhecimento, 

nomeadamente a introdução de tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Encontramos casos na indústria naval (Fei et al., 2009), na actividade financeira 

(Cabrita e Bontis, 2008), nos serviços (Bontis et al., 2007), entre outros. No 

entanto, como refere (Ardichvili et al., 2003, p.65), não é possível fazer “florescer e 

desenvolver” conhecimento dentro das organizações, nem promover a sua partilha, 

apenas pelo recurso a ferramentas de TIC. A forma como são introduzidas estas 

ferramentas, o seu tipo, a natureza e as características da comunidade que se 

pretende desenvolver, bem como as características individuais dos seus membros 

são elementos que poderão contribuir para determinar o sucesso ou insucesso da 

comunidade enquanto geradora de conhecimento novo, com valor para a 

organização (Dubé et al., 2005, p.149). 

O trabalho que ora se apresenta visa investigar o impacto da introdução das TIC na 

partilha de conhecimento em CdP, através da realização de um estudo de caso 

numa organização cooperativa de crédito em Portugal.  

Na revisão da literatura realizada para o enquadramento da problemática em 

análise, evidencia-se a evolução do conceito de CdP, a qual decorre das abordagens 

utilizadas pelas organizações, numa tentativa de aproveitamento do conhecimento 

dos seus colaboradores, de forma a que este se torne parte integrante da cadeia de 

valor da organização. Com efeito, neste contexto, as CdP, como espaços 

privilegiados de interacção entre os seus membros, promovem a aprendizagem e a 

partilha de conhecimento, facto que justifica a crescente preocupação demonstrada 

ao nível da gestão de algumas organizações no sentido de promover o apoio ao 

desenvolvimento de CdP (Saint-Onge e Wallace, 2003, p.24). 

Os factores responsáveis pela motivação ou inibição da partilha do conhecimento 

nas CdP têm sido alvo de estudo por parte dos investigadores (Hall e Graham, 

2004, Correia et al., 2008, Chiu et al., 2006, Bontis et al., 2007) e a sua 

constatação é importante para o estudo do impacto das tecnologias de informação 

nas CdP, pelo facto de estas poderem constituir-se como factor motivador ou 

inibidor da partilha do conhecimento entre os membros da comunidade (Ardichvili 

et al., 2003, p.65, Correia et al., 2008, p.8, Correia et al., 2009, p.5). 
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Um dos objectivos desta investigação é, também, colmatar alguma escassez de 

estudos neste âmbito, procurando contribuir para lançar alguma luz sobre o 

impacto da introdução de tecnologias de informação e comunicação nas CdP, em 

particular num tipo específico de organização existente no nosso país: a 

cooperativa. 

A questão a que este estudo se propõe dar resposta é a seguinte:  

 

- Qual é a evolução das relações entre os membros da comunidade de 

prática em resultado da introdução de tecnologias de informação como 

suporte aos mecanismos de partilha de conhecimento?  

 

É nosso propósito, como referido anteriormente, avaliar a influência das tecnologias 

de informação e comunicação sobre a criação, partilha e retenção de conhecimento 

em comunidades de prática, no caso particular de uma organização cooperativa de 

crédito, na qual coexistem diversas culturas de âmbito regional, quer ao nível da 

própria organização, quer das comunidades de prática existentes no seu seio. 

É de prever que a introdução das TIC, provoque alterações ao nível da organização 

informal das próprias comunidades e ao nível da intensidade e forma de 

relacionamento entre os membros da comunidade (cf. 2.4).  

O presente estudo é dotado de algumas características que poderão contribuir para 

a sua relevância:  

 

a) Foi efectuado numa organização financeira portuguesa. A pesquisa da 

literatura especializada revelou serem ainda escassos os estudos sobre 

comunidades de prática em organizações sediadas no espaço económico 

português; 

b) É objecto de estudo na presente Dissertação a forma institucional da 

organização que é a “cooperativa1” – i.e. estamos perante um grupo 

constituído por diversas entidades, cada uma delas dotada de i) cultura 

organizacional, ii) influência a nível económico dentro do grupo e iii) poder 

local, factores que influenciam o comportamento de cada membro da 

comunidade de prática e, consequentemente, as características da mesma. 

                                                 
1 “As cooperativas são pessoas colectivas autónomas, de livre constituição, de capital e composição 
variáveis, que, através da cooperação e entreajuda dos seus membros, com obediência aos princípios 
cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações económicas, sociais 
ou culturais daqueles. 
As cooperativas, na prossecução dos seus objectivos, podem realizar operações com terceiros, sem 
prejuízo de eventuais limites fixados pelas leis próprias de cada ramo.” in Artigo 2º do Código 
Cooperativo – Lei nº51/96 
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Esta comunidade será objecto de uma análise mais detalhada no ponto 

3.1.2. 

c) É analisada uma comunidade de profissionais da área de recursos 

humanos que integra elementos de todas as empresas do grupo. Estes 

profissionais, em princípio, estão mais sensibilizados do que os de outras 

áreas da instituição para a problemática da criação, partilha e retenção de 

conhecimento organizacional, visto lidarem diariamente com os principais 

motores de partilha do conhecimento que são as pessoas.  

 

Numa pesquisa efectuada sobre a literatura especializada sobre CdPs, realizada em 

Maio de 2009, no Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – RCAPP2 e 

utilizando como palavras-chave “comunidades de prática” e/ou “comunidades 

virtuais”, foram encontradas apenas 21 referências, sendo que, destas, apenas uma 

se refere a um estudo de caso efectuado numa organização empresarial 

portuguesa.  

Numa outra pesquisa mais abrangente, no Google-Scholar3, foram utilizadas as 

mesmas palavras-chave com o idioma em português. Nesta pesquisa já obtivemos 

757 referências. Uma análise mais detalhada permitiu-nos verificar que, destas, 

apenas 96 são de autores portugueses, salientando-se que apenas duas estudam 

casos de organizações empresariais portuguesas. 

Numa pesquisa adicional, realizada em Julho de 2009 no ISI Web of Knowledge4, 

utilizaram-se as mesmas palavras, adicionando a palavra-chave 

“Portugal”/”Portuguese”, o que resultou na identificação de apenas dois artigos. Um 

dos documentos, relativo a um estudo na indústria química portuguesa (Mendonca 

et al., 2006) e outro num grupo composto por três instituições de ensino, uma das 

quais era portuguesa (Ahvenjarvi, 2005). 

A quase inexistência de estudos sobre CdP em organizações portuguesas leva-nos a 

concluir pelo carácter inovatório da investigação que agora apresentamos. 

Os resultados discutidos no âmbito da presente Dissertação contribuirão, também, 

para que a organização em causa possa tomar decisões que conduzam ao apoio, ou 

não, à constituição de novas comunidades de prática no seu seio, com o objectivo 

de fomentar a criação, partilha e retenção de conhecimento, acrescentando valor a 

todo o grupo cooperativo.  

Em suma, este estudo irá permitir ter mais uma referência sobre a introdução das 

TIC em comunidades de prática, nomeadamente nas pertencentes a grupos 

económicos com grande dispersão no território nacional.  
                                                 
2 RCAPP – Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal – http://www.rcaap.pt 
3 Google-Scholar – http://scholar.google.pt 
4 ISI Web of Knowledge - http://apps.isiknowledge.com 
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2. Enquadramento Teórico 

 
Neste capítulo procederemos à revisão da literatura que permitirá contextualizar a 

problemática em questão. 

Para a elaboração da presente Dissertação procedeu-se à pesquisa documental de 

artigos científicos, através de meios tecnológicos e em bibliotecas consideradas 

relevantes para o estudo que nos propusemos efectuar. Esta pesquisa serviu para 

sustentar teoricamente a presente análise.  

A revisão da literatura foi efectuada entre Março de 2008 e Agosto de 2009, de 

forma sistemática, com base nos artigos de (Ardichvili et al., 2003) e (Dubé et al., 

2005), i.e., em pesquisas sobre publicações destes autores e em pesquisas das 

referências dos artigos referidos. As pesquisas foram realizadas nas bibliotecas on-

line b-On5, Wiley-Blackwell6, Emerald7, ISI Web of Knowledge8, usando como 

palavras-chave ”communities of practice” / ”knowledge” / ”knowledge transfer” / 

”communities” / ”knowledge management”/ ”virtual communities”.  

Assim, iniciamos o estudo com a referência à importância da criação, retenção e 

partilha do conhecimento pelas organizações, consideradas hoje em dia como 

fontes importantes de vantagem competitiva. 

As comunidades de prática são um dos instrumentos que contribuem para reter e 

criar conhecimento, razão pela qual se justifica o interesse das organizações em 

fomentar a sua existência e o seu desenvolvimento. 

Tendo em vista as referidas vantagens competitivas que as comunidades de prática 

proporcionam, analisamos o seu processo de criação e dinamização dentro das 

organizações. 

São diversos os factores que podem influenciar os processos de criação, partilha e 

retenção do conhecimento, factores estes que têm impacto ao nível da estrutura 

das comunidades de prática, ou seja, da forma como as mesmas se constituem. 

Alguns aspectos que caracterizam a estrutura das comunidades de prática, de entre 

os quais podemos destacar a forma de comunicação e a regularidade de contacto 

entre os seus membros, podem ser influenciados pela introdução das TIC. 

Estes aspectos serão abordados no presente capítulo, o qual constitui o 

enquadramento teórico do projecto desenvolvido.  

 

                                                 
5 http://www.b-on.pt 
6 http://www3.interscience.wiley.com 
7 http://www.emeraldinsight.com/insight 
8 http://newisiknowledge.com 
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2.1. A Importância da Criação, Retenção e Partilha do 

Conhecimento pelas Organizações 

 

É reconhecido, desde há muito, que o conhecimento desempenha um papel 

fundamental na performance das organizações (Shaw e Williams, 2009). Druker 

(1993, p.183) refere: 

 “No passado, as fontes de vantagem competitiva eram o trabalho e os 

recursos naturais, agora e no próximo século, a chave para construir a 

riqueza das nações é o conhecimento”.  

Com o aumento da competitividade entre as organizações e o incremento da 

globalização, torna-se necessário procurar o que ainda poderá contribuir para a 

melhoria da cadeia de valor naquelas (Zboralski et al., 2006, p.534). É desta forma 

que o conhecimento e todos os intangíveis assumem um papel de relevo, como 

afirma Steward (2001) ao referir que: 

“O conhecimento tornou-se um factor de produção tão importante que uma 

organização que não o gere, não está a cuidar do seu negócio”.  

Chiu (2006, p.1872) afirma:  

“Dirigidas por uma economia do conhecimento, muitas organizações 

reconhecem o conhecimento como um recurso intangível valioso que detém a 

chave para a vantagem competitiva”.  

Com o emergir de uma economia do conhecimento, é requerido às organizações 

que pretendam atingir o sucesso no século XXI, a identificação do conhecimento 

como uma vantagem competitiva sustentada (Bontis et al., 2007, p.789). 

Na realidade, os próprios governos e organizações internacionais prestam uma 

atenção cada vez maior ao conhecimento como factor que pode influenciar a 

economia dos seus países (CEPS, 2007, p.15).  

No entanto, o interesse crescente pelo conhecimento e a disponibilização deste aos 

colaboradores não é uma prerrogativa exclusiva de empresas e de países. Um 

exemplo paradigmático é o compromisso assumido, desde 1996, pelo Banco 

Mundial, no sentido de se tornar um banco global de conhecimento. Desde então, 

esta instituição financeira internacional evoluiu consideravelmente no que se refere 

ao fornecimento de conhecimento ao seu pessoal, clientes e parceiros (Gwin, 

2003). 

Paralelamente, inúmeras Organizações Não Governamentais (ONG) têm vindo a 

reconhecer a importância do estabelecimento de redes de conhecimento à escala 

global, sendo que muitas vezes estas redes são reconhecidas como veículos para a 

“democratização” (Smith e Lumba, 2008, p.167). 
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A partir da década de 90, foi dada especial ênfase à identificação do capital 

intelectual das organizações, através do estudo da importância do conhecimento 

que a organização e os seus colaboradores detêm a cada momento e em que 

medida é que esse conhecimento contribui para o valor da organização (Snyder e 

Pierce, 2000, p.32, Cross et al., 2006, Holsapple e Wu, 2008, p.33). 

É relativamente simples para a organização compilar e estruturar o conhecimento 

explícito existente, ou seja, aquele que existe sob a forma de manuais de 

procedimentos, normas, instruções, patentes, relatórios ou casos documentados de 

boas práticas. No entanto, o conhecimento tácito, aquele que decorre da 

experiência prática na função de colaboradores da organização, não é fácil de 

transcrever nem de armazenar (Nonaka e Takeuchi, 1995, Nonaka e Toyama, 

2003, Teigland e Wasko, 2009, p.16). 

Muitos empresários começaram na década de 90 a identificar e a apoiar redes de 

colaboradores que desempenhavam funções similares, de forma a incentivar a 

evolução das suas “competências” e difundir as melhores práticas na organização 

(Cross et al., 2006) 

 

2.2. Comunidades de Prática 

 

As CdP existem desde que o homem começou a interagir com outros indivíduos, a 

partilhar o seu conhecimento e a aprender através da prática com a comunidade 

em que se inseria (Wenger et al., 2002, p.4).  

Essas comunidades onde os indivíduos transferem, partilham e criam novo 

conhecimento com base na prática da própria comunidade, têm como uma das 

características principais o facto de evidenciarem o conhecimento tácito. O 

aproveitamento desta característica das CdP por parte das organizações, através da 

partilha de conhecimento entre os membros, foi incrementado no final do século 

passado, com a atenção dos investigadores centrada no valor que aquela poderia 

trazer para as organizações (Li et al., 2009b, p.4, Lesser e Storck, 2001) . Este 

valor concretiza-se na criação, retenção e difusão do conhecimento dentro da 

própria organização.   

Segundo Wenger (1998), as CdP são formadas por pessoas que se relacionam de 

modo informal, em resultado do que fazem em conjunto e do que aprendem 

através da interacção que estabelecem entre si. Na perspectiva deste autor, a sua 

definição assenta em três dimensões: 
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- O que fazem: actividade conjunta e continuamente renegociada entre 

os membros;   

- Como funcionam: compromisso mútuo que junta os membros numa 

entidade social;  

- Qual a capacidade desenvolvida: partilham recursos comuns, 

desenvolvidos ao longo do tempo pelos seus membros, recursos estes que 

se traduzem na concretização de práticas, problemas, soluções, ideias, e 

debates. 

 

A literatura revela que podemos encontrar um conjunto de características comuns 

nas comunidades de prática (Amin e Roberts, 2008, p.2, Correia et al., 2009, p.3, 

Saint-Onge e Wallace, 2003, Li et al., 2009b, p.5), a saber: 

 

- As CdP existem para encontrar respostas a questões levantadas no âmbito 

da prática; 

- As CdP são locais onde decorre a aprendizagem; 

- Os próprios membros regulam a actividade da comunidade com base na 

ajuda mútua, ou seja, as CdP também são caracterizadas pela auto-

governação e pela inexistência de relações de poder; 

- A colaboração entre membros pode existir por via de múltiplos canais de 

comunicação. 

 

O conceito de CdP tem evoluído (Li et al., 2009a, p.7). Em 2002, Wenger já se lhe 

referia como “grupos de pessoas que se unem em torno de um mesmo tópico ou 

interesse. Essas pessoas trabalham juntas para encontrarem meios de melhorar o 

que fazem, seja na resolução de problemas da comunidade, seja na aprendizagem 

diária “ (Wenger et al., 2002). 

Não obstante a já referida informalidade, indispensável à manutenção de relações 

de confiança entre os membros de qualquer comunidade, há que salientar, de 

forma aparentemente contraditória, o interesse das organizações em fomentar e 

orientar as CdP, por forma a que esse conhecimento se evidencie em domínios que 

sejam do seu interesse, sendo partilhado e retido naquelas, ainda que o 

colaborador (membro da comunidade) as abandone. 

Os benefícios e o impacto da criação de comunidades dentro das organizações têm 

sido estudados de forma sistemática nos últimos anos (Amin e Roberts, 2008, p.3). 

Estes benefícios evidenciam-se quer a nível individual (produtividade, satisfação, 

reputação), quer a nível da própria comunidade (partilha de conhecimento, 

colaboração, resolução de problemas, confiança), ou ainda a nível da organização 
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(eficiência operacional, poupança de custos, nível de serviço, velocidade de serviço, 

retenção de colaboradores, integração de novos colaboradores) (Fontaine e Millen, 

2004, p.6, Zboralski et al., 2006, p.537, Lesser e Storck, 2001, p.836, Lesser e 

Everest, 2001, p.38-39).  

Segundo McDermott (2000, p.3), as CdP sempre fizeram parte da estrutura 

informal das organizações. Elas formam-se espontaneamente, na medida em que 

as pessoas procuram ajuda, tentam resolver os seus problemas e desenvolvem 

novas ideias e processos de trabalho.  

Como Garavan e Carbery (2007), e Saint-Onge e Wallace (2003, p.24) referem, 

quando a organização decide apoiar a criação ou o desenvolvimento das CdP no seu 

seio, deve ter em conta os diversos factores que podem facilitar ou dificultar o 

processo de partilha de conhecimento e, consequentemente, a sobrevivência da 

comunidade.  

Em 2002 foi lançada uma iniciativa para explorar o potencial das comunidades de 

prática como ferramenta para contribuir para o desenvolvimento da região do 

Médio Oriente e Norte de Africa (MENA). Esta iniciativa teve lugar sob a égide do 

Mediterranean Development Forum (MDF), através de uma parceria entre o World 

Bank Institute (WBI), o United Nations Development Programme (UNDP) e 

autoridades regionais com responsabilidades na elaboração de legislação (Johnson 

e Khalidi,  2005 p. 96). 

Um outro exemplo vem de Israel, país que, entre 2007 e 2009, desenvolveu e 

apoiou, através do seu Ministério dos Assuntos Sociais, a criação de dezoito 

comunidades de prática. Estas comunidades foram desenhadas para os 

profissionais reverem e usarem múltiplas fontes de conhecimento profissional 

depositadas em repositórios e para facilitar a aprendizagem e inovação colaborativa 

inter-organizacional (Cook-Craig e Sabah, 2009, p.725, Lesser e Storck, 2001, 

p.831). 

 

2.3. Factores facilitadores e barreiras à partilha de 

conhecimento em CdPs 

 

Nos últimos anos, diversos estudos têm sido elaborados no sentido de investigar, 

dentro das organizações, quais os factores que promovem ou dificultam a partilha 

de conhecimento e o seu desenvolvimento nas CdP (Amin e Roberts, 2008, p.3, 

Correia et al., 2008, p.6, Zboralski et al., 2006, p.534, Li et al., 2009b, p.5, Li et 

al., 2009a, p.6, Riege, 2005). 
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Segundo Correia(Correia et al., 2008, p.6), estes factores podem ser de natureza 

individual ou colectiva, referindo-se os primeiros a factores intrínsecos ao próprio 

membro, enquanto os segundos dizem respeito ao contexto em que a comunidade 

se insere, i.e. são inerentes sobretudo à própria organização. 

Os sentimentos de pertença, participação e colaboração entre os seus membros são 

essenciais para o desenvolvimento, progressão e sobrevivência das CdPs (Andrew 

et al., 2008, p.247, Denning, 2006, p.12, Chiu et al., 2006, p.1873).  

Quando os colaboradores vêem o conhecimento como um bem público que 

pertence à organização, a partilha do conhecimento ocorre facilmente (Correia et 

al., 2009, p.1). Não obstante esse facto, e mesmo quando estes colaboradores dão 

grande prioridade aos interesses da organização e da sua comunidade, poderá 

haver inúmeras razões que os inibam de partilhar o conhecimento. Na verdade, 

frequentemente, aqueles hesitam em dar o seu contributo, por receio de serem 

criticados ou por não terem a garantia de o seu contributo ser importante, correcto, 

ou relevante. Diversos autores defendem que, para remover este tipo de barreiras, 

é necessário desenvolver vários níveis de confiança, como sejam a confiança 

baseada no conhecimento ou na própria organização (Ardichvili et al., 2003, p.64, 

von Krogh, 2002, p.95, Lesser e Fontaine, 2004, p.16, Teigland e Wasko, 2004, 

p.234, Garavan et al., 2007, p.37, Teigland e Wasko, 2009, p.18, McDermott, 

2000, p.4). 

A existência da possibilidade de reconhecimento por parte dos restantes membros 

da comunidade é um factor essencial na motivação individual dos seus elementos. 

Na realidade, esse reconhecimento funciona, frequentemente, como um forte 

incentivo à partilha de conhecimento. A reciprocidade9 na ajuda é outro dos 

elementos estudados pelos investigadores (Ellis et al., 2005, p.148, von Krogh, 

2002, p.94), sendo que essa ajuda mútua se manifesta, também, através do nível 

de intensidade da partilha de conhecimento entre os membros.  

A colaboração ou partilha de conhecimento nas CdP não deve ser forçada pela 

organização; no entanto, esta deve promover um ambiente favorável onde essa 

partilha possa acontecer (Cross et al., 2005, p.126, Cross et al., 2001, p.100, 

Fontaine e Millen, 2004, p.3, Lesser e Fontaine, 2004, p.16). Esta promoção passa 

também pela aplicação de adequadas medidas e políticas de gestão de recursos 

humanos (Swart e Kinnie, 2003, p.72, Correia et al., 2008, p.14) e pelo apoio da 

gestão de topo das organizações, através da supervisão e da promoção do 

desenvolvimento das melhores práticas de partilha na CdP (Borzillo, 2009). 

                                                 
9 Reciprocidade – É a qualidade do que é recíproco (def. Dicionário Porto Editora -2006), referindo-se 
neste caso, à ajuda que é prestada entre membros, em ambos os sentidos. 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   19  

A divulgação das melhores práticas na organização é um mecanismo de que a 

mesma dispõe para transmitir o seu conhecimento para a memória da comunidade 

(Lesser e Storck, 2001, p.840) 

Por outro lado, a existência de mecanismos que identifiquem “quem sabe o quê” 

dentro da organização e a própria facilidade de utilização da plataforma de suporte 

à partilha do conhecimento são factores essenciais para uma partilha eficaz do 

conhecimento (Cross et al., 2001, p.112, Lesser e Fontaine, 2004, p.16, Erickson et 

al., 2002, p.40, Hall, 2001, p.145). 

 

 

 
 

Figura 1 - Modelo de governação de CdP 
 

Probst e Borzillo (2008, p.344) sistematizam um modelo de governação de 

comunidades de prática, o qual reproduzimos supra e que é composto por seis 

áreas de actuação: 

 

- A existência de objectivos claros atribui responsabilidades aos membros e 

motiva-os a contribuir mais activamente; 

- A existência de apoio organizacional de topo, de forma a ajudar as 

comunidades a desenvolver o seu potencial; 

- A organização deve desenvolver regras e normas de liderança, como forma 

de incentivar  os membros da comunidade a colaborarem; 
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- A organização deve estabelecer ligações na fronteira da comunidade, para 

que o conhecimento, para além de ser partilhado dentro da organização, 

seja também adquirido a partir do seu exterior; 

- A organização deve assegurar a existência de um ambiente livre de riscos, 

para que os membros possam expressar e testar as suas ideias; 

- A organização deve garantir a existência de métricas que permitam avaliar 

o desenvolvimento da comunidade. 

 

Por outro lado, as acções que a organização tem ao seu dispor para potenciar os 

factores facilitadores da partilha devem ter em conta as características 

estruturantes das próprias comunidades e as suas particularidades, assegurando a 

existência de planos de acção de intervenção específicos, consoante a natureza da 

CdP (Dubé et al., 2005, p.146, Dubé et al., 2004, Dubé et al., 2006). Estas 

características foram sistematizadas por Dubé (2004) em quatro grupos: contexto 

demográfico, contexto organizacional, contexto interno e contexto tecnológico, os 

quais passamos a analisar de forma mais detalhada:  

 

a) Contexto demográfico – inclui as características que têm a ver com a 

demografia da própria comunidade, i.e. a orientação ou tema da 

comunidade, o tempo de vida e a sua maturidade; 

b) Contexto organizacional – abarca as características da comunidade 

enquanto elemento da organização, ou seja, o processo de criação, as 

fronteiras, o ambiente organizacional, a disponibilidade da organização para 

apoio à comunidade, o formalismo institucionalizado e a liderança; 

c) Contexto interno – refere-se às características que se relacionam 

directamente com os próprios membros, ou seja a dimensão da rede de 

conhecimento formada pelos membros, a sua dispersão geográfica, o 

processo usado pela CdP para a selecção dos seus membros, o processo de 

inscrição, a experiência dos membros, a sua estabilidade, o seu conforto 

com a utilização das TIC e a sua diversidade cultural. 

d) Contexto tecnológico – envolve as características tecnológicas onde a 

comunidade se insere, designadamente a disponibilidade dos meios 

existentes e o nível de utilização de TIC, bem como o tipo de media para 

comunicação. 

 

McDermott (2000, p.5)  também sistematiza em quatro grupos os factores críticos 

que são necessários ter em conta na construção e desenvolvimento de uma 

comunidade: 
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a) Desafio organizacional  

1. Centrar-se em tópicos importantes para o negócio e para os 

membros da comunidade; 

2. Procurar um membro respeitado para coordenar a comunidade; 

3. Garantir que as pessoas têm disponibilidade e motivação para 

participar; 

4. Assegurar a construção da comunidade de acordo com os valores 

da organização. 

b) Desafio comunitário 

1. Garantir o envolvimento dos líderes-chave; 

2. Construir relações pessoais entre os membros da comunidade; 

3. Desenvolver a coesão de grupo; 

4. Criar fóruns para reflectir em conjunto e sistemas de informação 

para partilhar informação. 

c) Desafio tecnológico 

Facilitar a contribuição e o acesso ao conhecimento e práticas da 

comunidade. 

d) Desafio pessoal 

Criar um diálogo efectivo sobre os assuntos importantes. 

 

Como podemos constatar, a organização tem ao seu alcance diversas abordagens 

que lhe permitem desenvolver os factores facilitadores da partilha do conhecimento 

no seu seio, cada um orientado para um dos quatro grupos ou contextos referidos. 

A introdução de TIC nas comunidades constitui apenas um dos elementos a que a 

organização pode recorrer, numa das possíveis vertentes de actuação. 

 

2.4. Introdução de Tecnologias de Informação e 

Comunicação em Comunidades de Prática 

  

A importância que as CdP assumem para as organizações na sociedade 

contemporânea traduz-se numa crescente preocupação destas em relação ao  

investimento que realizam nesse âmbito, quer através da atribuição de tempo aos 

seus colaboradores para a concretização de actividades relacionadas com  essas 

comunidades, quer pela tecnologia de suporte que disponibilizam, quer ainda pela 

gestão dos conteúdos que as comunidades geram (Fontaine e Millen, 2004, p.2). 
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A tecnologia é uma das infraestruturas que uma organização pode prover para 

facilitar o processo de transferência de conhecimento (Fei et al., 2009, p.335). 

Não obstante o valioso contributo que a tecnologia poderá ter na difusão de dados 

e informação, a gestão dos processos de conhecimento que permitem a partilha é, 

essencialmente, um desafio baseado em pessoas (Zupan e Kase, 2007, p.246, 

Andrade, 2005, p.91).  

Apesar de a existência de tecnologias avançadas de interacção entre os membros 

poder, certamente, ser um elemento facilitador dessa interacção, aquelas podem 

não assumir um papel determinante nesse âmbito, o que, na prática, significa que 

não constituem a base para uma participação activa na comunidade (Johnson e 

Khalidi, 2005, p.101). 

A própria capacidade que a tecnologia de informação possui na facilitação da 

transferência de conhecimento é limitada pelas características do conhecimento a 

ser transferido. Assim, quanto maior for a prevalência de conhecimento tácito a ser 

partilhado, mais aconselhável será a sua transferência pelo interagir directo entre 

pessoas, em detrimento da captura daquele. Por outro lado, limitar a difusão do 

conhecimento tácito terá como consequência a diminuição dos benefícios 

decorrentes da evolução do conhecimento na organização. Assim, é necessário 

balancear estas duas aproximações no que se refere a conhecimento relevante  (Fei 

et al., 2009, p.335). 

 

Como tivemos oportunidade de referir anteriormente (cf. 2.3), a introdução de 

tecnologias de informação e comunicação em CdP já estabelecidas irá influenciar as 

características estruturantes em que se apoiam. Esta influência afectará os 

mecanismos de partilha de conhecimento existentes, podendo condicionar os 

próprios factores motivadores dos membros para a partilha (Bradshaw et al., 2004, 

p.200), designadamente através do conforto com as tecnologias de informação 

como veremos em seguida.  

2.4.1. Conforto com as Tecnologias de Informação 

 

O conforto com as tecnologias de informação traduz a “facilidade de utilização” e a 

“apetência” dos membros da comunidade em relação aos meios tecnológicos de 

informação à sua disposição. 

Este conforto poderá ser medido através do nível de utilização revelado pelos 

membros dos diferentes canais de comunicação e é influenciado pela facilidade de 

utilização das próprias ferramentas de partilha, as quais têm um peso próprio na 

facilitação ou não do desenvolvimento da partilha de conhecimento na comunidade 
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(Hall, 2001, p.145, Dubé et al., 2005, p.151, von Krogh, 2002, p.99, Saint-Onge e 

Wallace, 2003, p.99). 

 

2.4.2. Directório do Conhecimento 

 

O directório do conhecimento é um mapa da comunidade, que tem por objectivo 

identificar os detentores do conhecimento relevante e a a delimitação do 

conhecimento detido por cada membro .  

As tecnologias de informação permitem a gestão eficiente do directório e, 

consequentemente, das competências dos membros da comunidade, sendo estas 

tecnologias um elemento crucial para a estrutura da mesma, no sentido de tornar 

explícito “quem sabe o quê” no âmbito da organização (Lesser e Fontaine, 2004, 

p.19, von Krogh, 2002, p.93).  

 

2.4.3. Repositório de Conhecimento 

 

Para além da necessidade de identificar “quem sabe o quê” na organização, torna-

se essencial a criação de um espaço no qual seja possível armazenar o 

conhecimento, de forma a converter o conhecimento tácito em explícito. As 

tecnologias de informação desempenham um papel importante nesse sentido, ao 

contribuirem para a construção de um repositório de conhecimento de fácil acesso, 

quer ao nível do armazenamento, quer ao nível da pesquisa do conhecimento 

detido pelos membros (Lesser e Fontaine, 2004, p.17, Lesser e Storck, 2001, 

p.838). Mesmo que a comunidade tenha uma dimensão muito reduzida, isto é, que 

possua poucos membros, certamente terá vantagens em dispor de meios que 

permitam “armazenar” as ideias suscitadas pelos seus membros no decurso da sua 

participação na comunidade e o conhecimento regularmente utilizado (Vestal e 

Lopez, 2004, p.147). 

 

2.4.4. Canais de Comunicação 

 

A comunicação, através dos diversos canais das tecnologias de informação (correio 

electrónico, intranet, video-conferência, chats, blogs, etc), permite uma maior 

fluidez na troca de informação e a consequente melhoria na partilha de 

conhecimento. No entanto, como referem diversos autores, deverá haver algum 
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cuidado na introdução das tecnologias de informação nas CdP, tendo em conta a 

habitual distanciação dos departamentos de TI no que se refere às problemáticas 

relacionadas com a gestão do conhecimento (Davenport e Hall, 2002, p.190, Martin 

et al., 2004, p.26).  

 

2.4.5. Organização de Conteúdos 

 

A forma como os conteúdos estão organizados e as actividades que a tecnologia 

proporciona dentro da comunidade são elementos que podem garantir ou 

inviabilizar o sucesso da mesma (Kimball e Ladd, 2004), em função da motivação 

dos seus membros. Com efeito, uma boa organização dos conteúdos, a forma da 

sua apresentação na plataforma, a facilidade na pesquisa de informação no seio 

desses conteúdos, entre outros, são elementos que poderão proporcionar, a cada 

um dos membros, uma maior identificação com a comunidade e, como tal, 

incentivá-los a participar com o seu conhecimento para o desenvolvimento daquela. 

 

2.4.6. Visibilidade como Reconhecimento  

 

Como referimos oportunamente, o reconhecimento por parte dos membros de uma 

determinada comunidade é tido como uma forma de recompensa para quem nela 

participa contribuindo com o seu conhecimento. Na verdade, esse reconhecimento 

opera não apenas como factor de motivação, mas também como motor do 

desenvolvimento dessa comunidade (Lesser e Fontaine, 2004, p.19, Lee e Neff, 

2004, p.182, Davenport e Hall, 2002, p.186). A plataforma que as tecnologias de 

informação proporcionam funciona também como um veículo para a visibilidade da 

contribuição dos membros para a comunidade. 

 

 

2.4.7. Redes Sociais 

 

A introdução de TIC poderá ter impacto na forma como os colaboradores se 

relacionam dentro da organização. 
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Existem metodologias e ferramentas tecnológicas próprias10 para analisar estas 

redes de relacionamentos sociais (Borgatti, 2002, Strohmaier e Lindstaedt, 2007, 

Liebowitz, 2005, Grey, 1999). 

2.4.7.1. Análise de Redes Sociais (ARS) 

 

A análise de redes sociais de acordo com Hanneman e Riddle (2005) é o 

mapeamento e medida das relações e fluxos entre pessoas, grupos, rganizações, 

computadores e outras entidades de processamento de informações/conhecimento. 

Os mapas de conhecimento são o resultado visual da captura das relações e 

informação que permite a comunicação e aprendizagem do conhecimento por 

elementos da rede (Vail III, 1999) 

Este mapeamento de conhecimento tem sido utilizado em diversas áreas como 

educação, gestão e saúde (Wexler, 2001, p.249) 

Os mapas de conhecimento são excelentes formas de capturar e partilhar 

conhecimento explicito em contextos organizacionais (Wexler, 2001, p.250). 

Através da SNA, um mapa de conhecimento pode ser gerado para auxiliar o 

processo de auditoria e análise do conhecimento. 

Este processo de auditoria consiste segundo Liedowitz et al. (2000) em : 

1 – Identificação do conhecimento existente em uma determinada área : 

a) Determinar fontes, fluxos e constrangimentos do conhecimento na área, 

existentes ou potenciais, incluindo factores externos que possam 

influenciar; 

b) Identificar e localizar conhecimento tácito e explicito; 

c) Construir um mapa da taxonomia e dos fluxos do conhecimento na 

organização na área visada. Este mapa de conhecimento relaciona 

tópicos, pessoas, documentos, ideias e ligações a recursos exteriores, 

com as respectivas densidades, permitindo assim, aos individuos 

encontrar o conhecimento que precisam rapidamente.   

2 – Identificação do conhecimento que falta na área seleccionada: 

a) Efectuando uma análise às falhas que existem de forma a determinar 

que conhecimento falta para atingir determinados objectivos de negócio; 

b) Determinar quem precisa do conhecimento em falta. 

3 – Elaborar recomendações do processo de auditoria do conhecimento para a 

gestão acerca das possiveis melhorias nas actividades de gestão do conhecimento 

na área determinada. 

 

                                                 
10 É o caso, por exemplo, do software KrackPlot 3.0. 
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Segundo Grey (1999), deve-se mapear o conhecimento para : 

 - Encorajar a reutilização poupando tempo e custos; 

 - Evidenciar nichos de conhecimento especializado e sugerir formas para 

incrementar a partilha de conhecimento; 

 - Prover uma forma de mensuração do progresso de projectos de gestão do 

conhecimento; 

 - Descobrir comunidades de prática efectivas e/ou emergentes onde a 

aprendizagem ocorre. 

 A análise de redes sociais permite aos gestores da organização transporem uma 

miríade de relações entre os colaboradores para mapas, os quais permitem 

visualizar como é que a organização se desenvolve e funciona (Krackhardt e 

Hanson, 1993, p.105, Jafari et al., 2009).  

Estes autores sugerem o mapeamento de três redes que consideram essenciais 

para o gestor compreender a organização (op.cit.): 

  

a) Rede de aconselhamento – de quem cada membro depende para resolver 

problemas e fornecer informação técnica; 

b) Rede de confiança – com quem cada membro partilha informação 

delicada e em quem se apoia em momentos de crise; 

c) Rede de comunicação – com quem fala sobre assuntos relacionados com 

o trabalho. 

 

2.4.7.2. Construção de Mapas de Conhecimento e Ferramentas 

de Análise de Redes Sociais 

 
A construção de mapas do conhecimento segundo Grey (1999) e Liebowitz et 

al.(2000) passa por elaborar questões que responderão  a: 

- Qual o tipo de conhecimento que é necessário para fazer o seu trabalho ? 

- Quem o fornece ? Onde o vai buscar ? Como lhe chega ? 

- O que faz ? O que lhe adiciona para acrescentar valor ? O que acontece 

quando o termina ? 

- Como pode ser melhorado o fluxo do conhecimento ? O que impede que 

faça mais, melhor e mais rápido ? 

- O que faria com que o seu trabalho fosse facilitado ? 

- Com quem vai ter quando há um problema ?  

Existem diversas ferramentas de análise de redes sociais (Liebowitz, 2005) que 

permitem desenvolver a visualizar redes sociais e elaborar mapas de conhecimento. 
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O site da International Network For Social Network Analysis 

(http://www.insna.org/software/software_old.html) apresenta-nos uma lista 

bastante completa das ferramentas actualmente ao nosso dispor : 

- Agna (www.geocities.com/imbenta/agna/index.htm) 

- Analytic Tecnologies (Uciner, Krackplot, NetDraw, Anthropac etc.) 

(www.analytictech.com) 

- Classroom Sociometrics (www.classroomsociometrics.com) 

- Fatcat (www.sfu.ca/~richards/pages/fatcat.htm) 

- InFlow (www.orgnet.com/index.html) 

- Java for Social Network (www.public.asu.edu/~corman/socnet) 

- MultiNet (www.sfu.ca/~richards/Multinet/pages/multinet.htm) 

- Negopy (www.sfu.ca/~richards/pages/negopy4.html) 

- NetMiner (www.netminer.com/netminer/home_01.jsp) 

- Pajek (http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm) 

- Siena (http://stat.gamma.rug.nl/snijders/siena.html) 

- SocioMetrica LinkAlyser (http://www.mdlogix.com/solutions/additional.html) 

- Stocnet (http://stat.gama.rug.nl/stocnet) 

- Visione (www.visione.de) 

 

2.4.7.3. Métricas da Análise de Redes Sociais 

 

Existem diversas métricas na análise de redes sociais que permitem medir a 

importância de um elemento dentro da rede (Henneberg et al., 2009, Wasserman e 

Faust, 1994)  das quais destacamos quatro : 

- Grau de centralidade (“degree centrality”) : esta métrica mede o número de 

ligações directas de um elemento  

- Centralidade de proximidade (“closeness centrality”) : esta métrica é baseada em 

distância, e mostra em quão próximo um elemento se encontra em relação aos 

demais elementos da rede. É a distância média (pelo caminho mais curto) entre o 

elemento e todos os outros elementos identificaveis através dele. Quanto mais 

aumenta a distância de um vértice para a restante rede, mais diminui a sua 

centralidade de proximidade. 

- Centralidade de intermediação (“betweenness centrality”): as interacções entre 

dois elementos não adjacentes dependem dos elementos que se localizam no 

caminho entre eles. Esta métrica indica a posição do elemento no caminho mais 

curto entre pares de outros elementos. Para ter uma alta centralidade de 

intermediação, um elemento deve estar no caminho entre diversos nós. 
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- Centralidade de Eigenvector  (“Eigenvector centrality”) : É uma métrica da 

importância do elemento para a rede. 

 

2.4.7.4. Resultados da Análise de Redes Sociais 

 

A análise de redes sobre uma comunidade de prática pode fazer evoluí-la de um 

grupo informal ad-hoc para uma rede de produção de valor (Cross et al., 2006). 

Segundo este autor, a análise de redes permite visualizar alguns dos seus aspectos 

mais relevantes : 
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Visão na Rede 
 

Benefício 

Conectores 

Centrais 

Os membros centrais detêm frequentemente as relações mais directas numa rede e, 

por esse motivo, podem ter um impacto substancial numa comunidade. Por vezes, 

estas pessoas desempenham um papel decisivo na eficiência da comunidade. A sua 

perda traduzir-se-à numa considerável dificuldade em desenvolver conhecimento na 

comunidade, partilhar as melhores práticas e angariar novos membros. Por outro 

lado, membros com um grande número de ligações, por vezes sem culpa própria, 

encontram-se sobrecarregados com pedidos, impedindo o desenvolvimento da 

comunidade. 

Negociadores 

A análise de redes também permite aos líderes identificar os membros que, em 

virtude do posicionamento que têm na rede, assumem uma importância decisiva para 

a coesão da comunidade. Chamamos a essas pessoas "negociadores" porque tendem 

a integrar sub-grupos na rede, por vezes de forma mais efectiva do que os membros 

centrais ou aqueles que assumem posições formais de autoridade. Porque estas 

pessoas se encontram no caminho mais curto entre muitos outros na rede, são ideais 

para difundir rapidamente certos tipos de informação, como será o caso de uma nova 

boa prática ou mudança organizacional. Eles são, frequentemente, o meio mais 

eficiente para promover a conectividade global da comunidade.  

Elementos 

Periféricos 

A análise de redes também pode ajudar a encontrar elementos com poucas ligações 

ou isolados da rede, os quais representam recursos subutilizados na comunidade, 

uma vez que as suas competências, não se encontram desenvolvidas de forma plena. 

A análise de redes permite aos líderes identificar estas pessoas  e traçar planos para 

as trazer para o centro da comunidade - acções que ajudam a manter a comunidade 

ao longo do tempo, com novas ideias e perspectivas. 

Pontos de 

fragmentação 

Colorindo os nós de um diagrama de rede é possível encontrar pontos de 

fragmentação que podem afectar a capacidade da comunidade de promover a 

inovação e a transferência de conhecimento ao longo da organização. O objectivo não 

é ligar todos os membros entre si - as pessoas têm tempo limitado para interagir com 

os outros e isto é particularmente verdade numa comunidade de prática. No entanto, 

existem frequentemente disconexões entre determinados tipos de competências, de 

valores culturais, de funções, de projectos, de hierarquia e de localização física, as 

quais podem impedir a comunidade de atingir o nível máximo de eficiência. Identificar 

estas lacunas, em vez de promover a conectividade indiscriminada, pode conduzir a 

soluções mais eficientes no que se refere ao desenvolvimento da comunidade. 

Conectividade 

Externa 

Se por um lado, a conectividade interna é importante, há igualmente que ter em 

consideração a forma como a comunidade se relaciona com o exterior, para entender 

como é que a globalidade da rede está a aprender e/ou a ter impacto no trabalho de 

outros. 

 

Figura 2 – Desenvolvimento de comunidades com a perspectiva de rede 

(adaptada de Cross et al. (2006, p.39))
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2.4.8. O Impacto da Introdução de TIC em CdP 

 

Nos pontos anteriores referimos que introdução das TIC em CdP já estabelecidas irá 

influenciar as características estruturantes em que estas se apoiam. Uma destas 

características é o contexto tecnológico, conforme definido em 2.3.  

A forma como este contexto tecnológico é modificado pela introdução de TIC irá 

influenciar a estrutura da própria CdP. 

O tipo e a qualidade das ferramentas que são disponibilizadas assumem um papel 

importante, visto tratar-se de mais um mecanismo de comunicação entre os 

membros, cuja utilização poderá ter como consequência a deslocação do principal 

canal de transmissão de conhecimento para a plataforma tecnológica. 

A introdução destas ferramentas deverá ter em conta os pontos já indicados 

anteriormente, tais como o conforto com as TIC, o directório do conhecimento, o 

repositório de conhecimento, a visibilidade dos membros e a organização de 

conteúdos. 

Estes são factores que poderão ter influência no impacto da introdução de TIC em 

CdP. 
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3. METODOLOGIA 
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3. Metodologia 

 

3.1. Questão de Investigação 

 
A questão a que este estudo se propõe dar resposta é a seguinte:  

 

- Qual é a evolução das relações entre os membros da comunidade de 

prática em resultado da introdução de tecnologias de informação como 

suporte aos mecanismos de partilha de conhecimento?  

 

3.2. Estudo de Caso  

 

A pesquisa assumirá a forma de estudo de caso, tal como definido por Saunders et 

al. (2007):  

 

“Estudo de caso é uma estratégia para fazer pesquisa, que envolve 

investigação empírica de um fenómeno particular contemporâneo no seu 

contexto real, usando múltiplas fontes de dados” (Saunders et al., 2007).  

 

O estudo de caso incidirá sobre uma comunidade de prática já existente no grupo 

cooperativo de crédito – Crédito Agrícola. Esta comunidade agrupa profissionais da 

área de recursos humanos da organização (cf.3.2.1). 

A opção por um estudo de caso para a realização desta Dissertação deve-se ao 

facto de deliberadamente se pretender estudar a reacção da comunidade ao 

contexto em que o fenómeno ocorre, tal como sugerido por Yin (2003, p. 13; 2009, 

p. 4): 

 

“O estudo de caso permite aos investigadores reter a holística e as 

características fundamentais de acontecimentos da vida real – tais como 

ciclos de vida individuais, o comportamento de pequenos grupos, processos 

organizacionais, (...)”. 

 

Neste caso, a necessidade de estudo da reacção da comunidade da organização em 

causa ao fenómeno da introdução de tecnologias de informação e comunicação 

como meio de partilha do conhecimento condicionou a opção metodológica a seguir. 
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3.2.1. Caracterização da cooperativa de crédito em 

estudo 

 

A organização objecto de estudo é um grupo cooperativo de crédito – Grupo Crédito 

Agrícola. 

O Grupo Crédito Agrícola é um grupo financeiro de âmbito nacional, integrado por 

um vasto número de bancos locais – Caixas Agrícolas – e por empresas 

especializadas, tendo como estrutura central a Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mútuo, instituição bancária dotada, igualmente, de competências de supervisão, 

orientação e acompanhamento das actividades das Caixas Associadas e a 

FENACAM, instituição de representação cooperativa e prestadora de serviços 

especializados ao Grupo. 

Com 99 Caixas de Crédito Agrícola, detentoras de 650 balcões em todo o território 

nacional, mais de 400 mil Associados e mais de um milhão de Clientes, o Grupo 

Crédito Agrícola é um dos principais grupos bancários portugueses. De seguida 

procede-se à caracterização, ainda que de forma sucinta, da comunidade sobre a 

qual se desenvolve o estudo. 

 
 

3.2.2. Caracterização da comunidade na cooperativa em 

estudo 

 
Esta comunidade é formada por membros que estão fisicamente dispersos por todo 

o território continental e que pertencem às diversas empresas do grupo 

cooperativo. A função destes membros situa-se ao nível da gestão, consultadoria e 

fiscalização de recursos humanos e/ou responsabilidade pelos processos 

administrativos das áreas de recursos humanos e contabilidade das empresas 

locais. São cerca de 100 empresas, abarcando um total de 340 colaboradores. 

Apesar de estes membros estarem geograficamente dispersos pelo País (cf. figura  

3), é regular a interacção entre os seus elementos por via telefónica e através de 

meios electrónicos, nomeadamente o correio electrónico e ainda através de 

encontros realizados semestralmente. 

Nesta comunidade podem observar-se algumas características que revelam 

estarmos em presença de uma CdP (Li et al., 2009a): 
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- Os seus membros possuem algumas competências idênticas que os distinguem de 

outros. É o caso das competências na área de gestão de recursos humanos; 

- Os seus membros apresentam problemas e experiências similares em virtude da 

área profissional em que operam; 

- Apesar da dispersão geográfica, os membros mantêm uma relação social próxima, 

não só durante os encontros semestrais que são efectuados, mas ao longo do ano, 

através de contactos regulares por telefone e e-mail. Estes eram, aliás, os meios de 

comunicação privilegiados na fase que antecedeu a introdução da ferramenta 

tecnológica; 

- Os encontros realizados semestralmente funcionam como espaços onde, com 

maior ênfase, os membros partilham as suas experiências no âmbito do tema da 

comunidade, contribuindo activamente para encontrar novas soluções para os 

problemas identificados. Um dos exemplos de partilha que podemos identificar 

nesta organização refere-se à plataforma informática de apoio à gestão de recursos 

humanos, a qual foi desenvolvida internamente e que é constantemente alvo de 

actualizações e melhoramentos com base nas discussões havidas entre os membros 

da comunidade. Outros exemplos de partilha de experiências encontram-se 

nomeadamente ao nível da construção e implementação do sistema de avaliação e 

gestão de desempenho, na implementação de um portal de recursos humanos e de 

variadas ferramentas tecnológicas, bem como de processos e políticas no âmbito da 

gestão de recursos humanos.  

- A partilha de experiências e conhecimento que ocorre nesta comunidade não tem 

um suporte muito visivel da organização, além da promoção da realização dos 

encontros semestrais. A partilha de conhecimento que ocorre nesta comunidade é 

voluntária e ocorre pela iniciativa dos próprios membros  essencialmente quando 

pretendem que determinados problemas ou situações que surjem no domínio da 

comunidade sejam resolvidos ou conhecidos. 

Segundo Wenger (1998, pp.27-29), uma comunidade de pratica é uma combinação 

única de três elementos fundamentais : 

- O dominio cria o espaço e sentido de identidade : Esta comunidade de 

profissionais tem um sentido de identidade próprio dentro e distinto do resto da 

organização.  Este sentido de identidade é refletido nas conversas com os membros 

quando se identificam regularmente como “utilizador CAMRH”11     

                                                 
11 CAMRH – Crédito Agrícola Mútuo Recursos Humanos, o CAMRH é o nome do sistema tecnológico 
de gestão de pessoal utilizado no Crédito Agrícola, no entanto, quando , o membro utiliza esta designação 
não quer dizer que utiliza meramente o sistema, mas também, que está envolvido com as àreas de 
recursos humanos da sua Caixa Agrícola que abragem um universo bem mais vasto de matérias além do 
sistema tecnológico.  
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- A comunidade cria as ferramentas sociais de aprendizagem.  Os encontros de 

utilizadores, as reuniões, a troca de emails, a interrelação entre os membros da 

comunidade encoragem os próprios membros a expor e a debater as suas ideias de 

forma a contribuir para o enriquecimento e desenvolvimento do conhecimento da 

comunidade.   

- A pratica é o conjunto de ferramentas, ideias, estilos de informação, linguagem, 

casos e documentos que os membros da comunidade partilham. Os encontros de 

utilizadores realizados regularmente são um dos exemplos desta prática em que 

casos, ferramentas, ideias e documentos são partilhados entre os membros da 

comunidade.  
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Localidade Nº de 
Membros Localidade 

Nº de 
Membro

s 
Localidade 

Nº de 
Membro

s 
ABRUNHEIRA 3 ELVAS 2 PESO DA RÉGUA 5 
ALBERGARIA-A-VELHA 2 ESTARREJA 3 POMBAL 3 
ALBUFEIRA 4 ESTREMOZ 2 PORTALEGRE 5 
ALCÁCER DO SAL 3 ÉVORA 2 PORTO DE MÓS 2 
ALCANHÕES 3 FARO 3 PÓVOA DE VARZIM 3 
ALCOBAÇA 4 FELGUEIRAS 5 REGUENGOS DE MONSARAZ 2 

ALENQUER 3 
FERREIRA DO 
ALENTEJO 3 S. PEDRO DO SUL 3 

ALIJÓ 3 FORNOS DE ALGODRES 3 S.TEOTÓNIO 3 
ALJUSTREL 2 FRONTEIRA 2 SALVATERRA DE MAGOS 6 
AMARES 2 FUNDÃO 5 SANTIAGO DO CACÉM 5 
ANADIA 2 GOUVEIA 2 SANTO TIRSO 2 

ANSIÃO 2 GUARDA 3 
SÃO BARTOLOMEU  DE 
MESSINES 2 

ARGANIL 3 GUIMARÃES 4 SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 3 
ARMAMAR 2 IDANHA-A-NOVA 3 SÁTÃO 2 
AROUCA 3 LAMEGO 2 SEIA 2 
ARRUDA DOS VINHOS 3 LISBOA 40 SERTÃ 3 
AVEIRO 3 LOURES 3 SILVES 3 
AZAMBUJA 3 LOURINHÃ 3 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 3 
BARCELOS 1 MAIA 5 SOUSEL 2 
BATALHA 3 MANGUALDE 2 TABUAÇO 2 
BEJA 3 MEALHADA 3 TAROUCA 2 
BENFICA DO 
RIBATEJO 4 MOGADOURO 2 TAVIRA 4 
BORBA 3 MONTIJO 2 TORRES NOVAS 2 
BRAGA 2 MORA 2 TORRES VEDRAS 2 
BRAGANÇA 2 MOURA 4 TRAMAGAL 4 
CADAVAL 5 NELAS 4 VAGOS 2 
CALDAS DA RAINHA 2 OLIVEIRA DE AZEMÉIS 5 VALE DE CAMBRA 2 
CAMPO MAIOR 3 OLIVEIRA DO BAIRRO 2 VIANA DO CASTELO 2 
CANTANHEDE 4 OLIVEIRA DO HOSPITAL 3 VILA FRANCA DE XIRA 5 
CARRAZEDA DE 
ANSIÃES 1 OVAR 6 VILA NOVA DE FAMALICÃO 2 
CARTAXO 2 PALAÇOULO 2 VILA REAL 3 
COIMBRA 6 PAREDES 3 VILA VERDE 3 
CORUCHE 2 PENAFIEL 4   
DAMAIA 3 PERNES 2   

 

Figura 3 - Distribuição dos elementos da comunidade por localidade 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   37  

 
Figura 4 – Distribuição geográfica das Caixas de Crédito Agrícola Mútuo. 
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3.3. Cenários de Estudo  

 
O impacto das tecnologias de informação e comunicação na comunidade de prática 

vai ser verificado ao nível das relações entre os membros e ao nível do contributo 

dos mesmos para o conhecimento na comunidade, conforme se descreve de 

seguida. 

As tecnologias de informação e comunicação que foram implementadas estão 

descritas no ponto 3.4.3. 

 

3.3.1. O impacto a nível das relações entre membros 

 
Com base na revisão da literatura efectuada, ao nível do impacto no canal de 

comunicação na CdP poderemos assistir a três cenários possíveis: 

 

Cenário A1 : Não utilização das ferramentas de TIC  

- Será um cenário em que a introdução de TIC não tem qualquer impacto na CdP. 

Não são utilizadas as ferramentas de TIC disponibilizadas. A comunicação e as 

relações entre os membros mantêm-se inalteradas. 

Cenário A2 : Utilização das ferramentas de TIC como canal secundário de 

comunicação 

- Neste cenário, a introdução de TIC não tem um impacto significativo, ou seja, os 

membros continuam a utilizar os canais de comunicação que existiam 

anteriormente, utilizando as ferramentas de TIC apenas como recurso secundário. 

Cenário A3 : Utilização das ferramentas de TIC como canal principal 

- Este é o cenário em que as ferramentas de TIC vêm alterar profundamente a 

forma de comunicar e transmitir conhecimento entre os membros. Os canais 

anteriormente existentes são substituídos por este novo canal.  

 

Um factor adicional a ter em conta é ainda a forma como as relações de partilha 

são afectadas, quer a nivel de intensidade (da comunicação com o mesmo 

membro), quer a nivel de dimensão (relações com outros membros), 

independentemente do canal utilizado. 
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3.3.2. O impacto a nível do contributo para a partilha de 

conhecimento 

 

A introdução de TIC possibilita a existência de novos canais de comunicação entre 

os membros da comunidade, o que permitirá uma maior regularidade no contacto e 

um maior número de potenciais relações de partilha de conhecimento entre os 

mesmos. 

O aumento de relações entre os membros quer a nível de intensidade, quer a nível 

de dimensão não implica necessariamente um aumento do conhecimento daqueles, 

e poderá, no extremo, provocar alguns congestionamentos pela sobrecarga de 

alguns membros (Cross et al., 2006) 

Assim, interessa também verificar o impacto que a introdução das TIC assume na 

partilha do conhecimento, o que permite aferir em que medida os membros 

contribuem para a CdP. 

 

3.4. Métodos de recolha de dados 

 

Com vista à caracterização da organização e da comunidade em estudo, foi 

efectuada uma pesquisa a determinados documentos da organização.  

Paralelamente, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas a alguns membros 

da comunidade, com o objectivo de recolher informação relevante que permitisse a 

construção do questionário a aplicar. 

O questionário foi aplicado a todos os membros da comunidade, com vista a 

elaborar um primeiro mapa de relações de partilha de conhecimento da mesma e a 

identificar quer os factores facilitadores, quer as barreiras à partilha do 

conhecimento no seu interior(cf.3.4.2)  

Com vista a estabelecer uma comparação com o mapa elaborado antes da 

introdução do sistema de TIC, procedeu-se ainda à análise de logs retirados do 

novo sistema de TIC implementado, o que permitiu construir um novo mapa de 

relações de partilha.  

O estudo descrito decorreu entre Maio de 2008 e Agosto de 2009.  
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3.4.1. Entrevistas e questionário aos membros das 

comunidades 

 

Efectuaram-se entrevistas semi-estruturadas (Saunders et al., 2007, p.312) a 

alguns membros das comunidades, com o objectivo de definir, com maior rigor, as 

questões que integrariam o questionário a distribuir junto de todos os membros das 

comunidades em estudo, numa fase anterior à introdução dos meios tecnológicos 

na comunidade.  

Estas entrevistas tiveram lugar durante os meses de Fevereiro e Março de 2009 e 

foram efectuadas a dez membros da comunidade de prática. Estes foram por nós 

seleccionados, recorrendo ao critério da proximidade geográfica, por motivos de 

ordem prática. 

Nestas entrevistas foi apresentado um modelo de questionário por nós construído, 

com base na revisão da literatura e em Cross e Parker (2004) e solicitadas 

sugestões susceptíveis de melhorar o questionário, de forma a adaptá-lo à 

organização em estudo. 

O resultado destas entrevistas veio permitir construir o Questionário, que se 

encontra no Anexo 1. 

O questionário teve como objectivo a construção de um primeiro mapa de 

conhecimento da comunidade e a identificação de potenciais factores facilitadores e 

barrreiras à partilha de conhecimento dentro da mesma (Cross et al., 2006). 

 

3.4.2. Questionário 

O questionário foi aplicado previamente à introdução das ferramentas tecnológicas 

na comunidade de prática, i.e. antes de disponibilizado o acesso ao “Fórum de 

Partilha do Conhecimento” descrito em 3.2.3. 

 

3.4.2.1. Estrutura do Questionário 

 

Como referimos anteriormente, o questionário foi construído a partir de um modelo 

existente, recorrendo para o efeito à revisão da literatura e em Cross e Parker 

(2004) e adaptado após as entrevistas efectuadas a uma amostragem de 

informantes. Assim, aquele apresenta a seguinte estrutura: 
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- Introdução: Nesta secção é apresentado, de forma sucinta, o objectivo do 

questionário e agradece-se a participação dos membros da comunidade na sua 

realização; 

- Secção de Questões: Esta secção está dividida, por sua vez, em 4 sub-secções, a 

saber : 

a) Identificação das relações de partilha de conhecimento: esta sub-secção irá 

permitir, através das respostas às questões colocadas, construir o mapa de 

relações de partilha de conhecimento do membro (Cross e Parker, 2004);  

Aqui se solicita que sejam identificadas as pessoas com quem o respondente 

partilha o conhecimento no âmbito da sua actividade profissional. 

Com vista à caracterização da relação de partilha de conhecimento é ainda 

solicitado que seja identificada a proximidade física e hierárquica dessas 

pessoas ao respondente, bem como a antiguidade e frequência dessa 

partilha.  

b) Identificação dos factores de facilitação na partilha de conhecimento: esta 

sub-secção irá permitir identificar quais os factores que o membro da 

comunidade considera mais importantes na facilitação da partilha do 

conhecimento no âmbito das suas relações; refira-se a este propósito que o 

questionário aponta diversos factores potencialmente facilitadores da 

partilha de conhecimento, de acordo com a revisão da literatura (cf. ponto 

2.3), integrando também elementos identificados pelos membros nas 

entrevistas efectuadas, aos quais o respondente poderá acrescentar outros 

que considere relevantes. O respondente terá que ordenar esses factores 

pelo grau de importância para si.  

c) Identificação dos factores constrangedores na partilha de conhecimento: esta 

sub-secção irá permitir identificar quais os factores que o membro da 

comunidade considera mais importantes como limitativos à partilha do 

conhecimento nas suas relações; à semelhança do que sucede na sub-

secção anterior, o questionário enuncia alguns factores qe poderão contribuir 

para o constrangimento da partilha de conhecimento, de acordo com a 

revisão da literatura (cf. ponto 2.3) e as sugestões efectuadas pelos 

membros aquando da realização das entrevistas, aos quais o respondente 

poderá acrescentar outros factores que considere relevantes. O respondente 

terá que ordenar esses factores pelo grau de importância para si . 

d) Determinação do nível de conforto na utilização das TIC: esta sub-secção irá 

permitir determinar o nível de conforto em relação às TIC. Este é apurado 

em função da frequência com que são utilizadas as ferramentas tecnológicas 

de comunicação, nomeadamente o e-mail e o messenger (MSN). 
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Estas ferramentas – o correio electrónico e o MSN -  encontram-se 

disponibilizadas em todos os postos de trabalho dos membros, pelo que se 

poderá inferir que a sua utilização apenas dependerá da necessidade e do 

conforto na sua utilização sentidos por cada indivíduo. 

 

3.4.2.2. Aplicação do Questionário 

 

O questionário foi enviado via e-mail em 30 de Abril de 2009 para os membros da 

comunidade de profissionais de recursos humanos de todas as Caixas de Crédito 

Agrícola Mútuo apresentadas na figura 4. O seu preenchimento seria obrigatório 

para que os membros da comunidade pudessem passar a aceder às ferramentas 

tecnológicas de partilha de conhecimento, facto que indiciava ser previsível obter 

100% de aplicação na comunidade. 

Foi estabelecido como prazo final para resposta ao questionário o dia 15 de Maio de 

2009 e no dia 8 do mesmo mês foi enviado um novo e-mail para todos os membros 

da comunidade como recordatório do seu preenchimento. Neste e-mail estava 

incluída uma lista dos membros que já tinham respondido ao questionário e 

anunciava-se a abertura do sistema, com efeitos a partir de 12 de Maio de 2009 

para todos os membros que tivessem entretanto enviado as suas respostas. 

No dia 15 de Maio já tínhamos recebido 105 respostas de 70 entidades diferentes 

de um total expectável de 304 respostas (cerca de 35% do total). 

Nesta data foi decidido dar acesso a todos os membros da comunidade, 

independentemente de terem respondido ao questionário. 

Este questionário permitiu a construção de um mapa de relações de partilha de 

conhecimento (cf. ponto 4.1.1. e fig.7). 

 

3.4.3. Ferramenta de Partilha de Conhecimento – Fórum 

 
Foi desenvolvida pelo autor uma ferramenta de partilha de conhecimento que 

consiste num fórum virtual. O seu acesso é limitado aos membros da comunidade e 

permite-lhes registar as suas opiniões, dúvidas e respostas às questões colocadas 

por outros elementos.  

Neste estudo foi considerado mais adequado desenvolver uma ferramenta própria 

devido à possível integração com a plataforma tecnológica de gestão de recursos 

humanos já existente no grupo financeiro em estudo.  
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Esta ferramenta foi também desenvolvida de forma a que todo o fluxo de partilha 

de conhecimento através do fórum ficasse registado. 

O fórum foi implementado no dia 15 de Maio de 2009, com acesso a todos os 

membros da comunidade. 

 

 
 
Figura 5 – Mural de recados 
 

3.4.3.1. Estrutura do Fórum 

Este fórum divide-se em cinco áreas, de forma a tomar em linha de conta as 

características apresentadas nos pontos 2.4.3 a 2.4.7, ou seja, a constituição de 

um repositório de conhecimento, a possibilidade de identificação dos membros, o 

reconhecimento da contribuição individual para o fórum, a organização de 

conteúdos e a facilidade na pesquisa de informação. Assim, estas áreas apresentam 

a seguinte distribuição: 

 

- Mural de Recados : é uma área onde qualquer membro pode registar uma ou 

mais mensagens para todos os membros da comunidade; 

- Fórum : é a área de apresentação de membros e de discussão de tópicos por eles 

sugeridos e onde aqueles podem colocar as suas questões e respostas às questões 

colocadas por outros membros; 
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- Recursos : é a área de recursos da comunidade. Qualquer membro pode colocar 

nesta área documentos, em diversos formatos, os quais podem ser consultados por 

todos os outros membros; 

- Pesquisa : esta área permite que qualquer membro pesquise determinadas 

palavras-chave em mensagens publicadas no fórum ou em documentos 

disponibilizados pelos outros membros na área de recursos; 

- Lista de Membros : é uma área à qual todos os membros poderão ter acesso e 

onde poderão consultar uma lista com o nome dos membros e instituição a que 

pertencem. 

Este fórum apresenta ainda um indicador gráfico que identifica a quantidade de 

mensagens colocadas por cada um dos membros, permitindo, assim, a cada 

membro conhecer a sua posição relativamente aos restantes membros da 

comunidade no que se refere à quantidade de mensagens por si colocadas. Este 

indicador é um meio do membro aferir a sua contribuição para a comunidade 

através do forum. 

 

 
 
Figura 6 – Fórum 
 

3.4.3.2. Perfis 

 
O sistema foi construído de forma a possibilitar a parametrização de três perfis de 

utilizador. Estes perfis foram considerados tendo em conta a necessidade de 

reconhecimento por parte dos membros em relação à sua contribuição para a 

comunidade e caracterizam-se da seguinte forma: 

- Júnior - Este tipo de perfil permite ao membro participar em tópicos definidos por 

membros séniores; 
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- Sénior – Este tipo de perfil permite ao membro participar em todas as actividades 

do fórum e criar novos tópicos de discussão; 

- Administração – É um perfil que permite ao membro actualizar a lista de membros 

do fórum. Nesta fase inicial apenas existe um membro com este perfil, uma vez 

que todos os membros da comunidade têm acesso ao fórum, dispensando-se assim 

actualizações regulares. 

O perfil de “júnior” foi atribuído a todos os membros, excepto ao administrador. A 

forma de atribuição do perfil de “sénior” aos elementos do fórum ainda se encontra 

em estudo.  

 

3.4.3.3. Regras de Utilização do Fórum 

 
Foi elaborado pelo autor do estudo um conjunto de normas de utilização do fórum, 

em cooperação com alguns membros da comunidade, tendo por base documentos 

semelhantes já existentes em fóruns virtuais (cf. Capítulo 10 – Anexo 2). Este 

conjunto de normas considerou-se necessário por permitir um maior enfoque dos 

tópicos em discussão no domínio relevante para a comunidade: “Gestão de 

Recursos Humanos”. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 
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4. Análise dos dados 
 

4.1. Análise dos dados do Questionário  

 
O tratamento dos dados relativos à identificação dos elementos da rede de 

conhecimento foi efectuado utilizando o software “KrackPlot 4”12, que permitiu 

elaborar o mapa da rede de partilha de conhecimento dos elementos que 

responderam ao questionário. 

O tratamento dos restantes dados do questionário foi sendo efectuado de forma 

progressiva desde o lançamento do questionário em 8 de Maio de 2009, em termos 

quantitativos de acordo com a metodologia apresentada por Saunders (2007, 

p.410).  

4.1.1. Identificação da Rede de Partilha de Conhecimento 

 
Conforme referimos supra, a rede de relações de conhecimento foi mapeada com 

recurso ao software “KrackPlot 4” (cf. figura 7), após a identificação das pessoas 

que os respondentes consideram importantes em termos de partilha de informação 

e/ou que o ajudam a reflectir e a resolver os problemas que lhe surgem no âmbito 

da sua função. 

Com vista ao cálculo das métricas para análise da rede foi utilizado o software 

“NodeXL”13  

Neste mapa, os elementos que pertencem à comunidade são identificados pela cor 

Azul e pelo código “C”. 

As pessoas que pertencem ao mesmo grupo financeiro que o respondente, mas que 

não se encontram identificadas como membros da comunidade, estão 

representadas por triângulos verdes e pelo código “I”. 

As pessoas exteriores  ao grupo financeiro em estudo foram identificadas por 

rectângulos  de cor vermelha e pelo código “E”. 

Todos os membros da comunidade estão identificados por um código que 

representa a organização (Caixa Agrícola) a que pertencem. 

                                                 
12 “KrackPlot 4”- http://www.isi.edu/~blythe/KP/ 
13 “NodeXL” – Network Overview, Discover and Exploration for Excel – 
http://www.codeplex.com/nodexl 
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Neste mapa pode verificar-se que existem alguns membros que são identificados 

como elementos da relação de partilha de conhecimento de uma forma mais 

regular. É o caso dos membros com os código do tipo “C9000”. 

Esta análise visual também é comprovada pelas métricas obtidas em que os valores 

obtidos por estes elementos (tipo “C9000”) para a centralidade por “eigenvector”  e 

por centralidade de intermediação, encontram-se nos 10 mais altos do universo 

observado (Anexo 7.3).  

Estes membros pertencem à Caixa Central e têm primordialmente funções de 

consultadoria e aconselhamento junto das restantes Caixas Agrícolas e, por esse 

facto, surgem aqui destacados dos restantes.  

Apresentamos tabela com extrato dos 50 elementos com maior centralidade de 

intermediação (tabela 7-a) 

 

Elemento Centralidade de 
intermediação 

Centralidade 
"Eigenvector" 

 

Elemento Centralidade de 
intermediação 

Centralidade 
"Eigenvector" 

C9000 1,00000 0,38409   C9016 0,07986 0,14793 

C9002 0,79274 0,32335   C2090 0,07769 0,05596 

C6430 0,23642 0,03087   C7011 0,07676 0,01190 

C9008 0,21586 0,23529   C5240 0,07676 0,06699 

C9001 0,20004 0,26762   C2160 0,07676 0,04235 

C3470 0,17581 0,03089   C3010 0,07676 0,00364 

C5390 0,15673 0,10372   C9017 0,06677 0,10000 

C1440 0,14391 0,12544   C9021 0,06630 0,07728 

C9020 0,13196 0,17390   C3270 0,06403 0,03428 

C6330 0,12715 0,03766   C2141 0,06395 0,06598 

C9010 0,12166 0,06313   C9028 0,06188 0,08992 

C9005 0,11921 0,19983   C9018 0,05770 0,07310 

C5050 0,10470 0,10072   C5120 0,05264 0,00160 

C1320 0,10204 0,03701   C2260 0,05243 0,11339 

C3011 0,10093 0,03526   C9014 0,05234 0,06756 

I180 0,10093 0,00278   C9025 0,05178 0,06058 

C9011 0,09527 0,06286   C5230 0,05149 0,06070 

C8981 0,09392 0,05474   C1280 0,05149 0,06070 

C5121 0,09115 0,00974   C3190 0,05133 0,08441 

C5461 0,09038 0,09157   C1441 0,05133 0,01158 

C3471 0,08942 0,00292   C5310 0,05133 0,00930 

C6190 0,08942 0,00027   I213 0,05110 0,00278 

C8980 0,08942 0,03669   C7211 0,04738 0,12088 

C6441 0,08468 0,05809   C9003 0,04700 0,12910 

       C9013 0,04448 0,06595 
Tabela 7-a – Métricas da rede de partilha de conhecimento 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   49  

 

Figura 7 – Mapa das relações de partilha de conhecimento na comunidade em estudo. 
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4.1.2. Grupo I – Relações de Partilha de Conhecimento 

 

4.1.2.1. P1 – Proximidade física dos elementos da rede 

 
 

Grupo I
P1 - Proximidade física destas pessoas em relação a si

43%

8%

15%

34%

0%

1-No mesmo andar

2-Num andar diferente

3-Num edifício diferente

4-Numa cidade diferente

5-Num país diferente

 
 
Figura 8 –Proximidade fisica 

 

Podemos verificar que 51% das relações que constituem a rede de conhecimento 

dos inquiridos se encontram fisicamente próximas. Um outro dado que revela a 

característica da dispersão geográfica da instituição em causa é que cerca de 34% 

das relações estão distantes a nível de cidade.  

Relacionando este ponto com a recolha dos factores de constrangimento para a 

partilha de conhecimento (cf.4.1.3.1. e 4.1.3.2.), verificamos que o primeiro factor 

identificado foi a distância física a outros colegas com a mesma função, assim não 

será de surpreender que a maioria das relações de partilha seja entre membros que 

se encontrem próximos. 

Na figura seguinte mostramos o mapeamento que foi efectuado com base nesta 

questão, onde podemos visualizar as relações de partilha entre os membros sendo 

que os traços mais densos representam uma proximidade física maior e os menos 

densos uma proximidade fisica menor. Assim, é natural que esta proximidade se 

acentue entre os elementos azuis e verdes que representam elementos da próprio 

grupo financeiro. 
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Figura 8a –Proximidade fisica 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   52  

 

4.1.2.2. P2 – Localização no Grupo onde essas pessoas 

trabalham  

 

Grupo I
P2. Indique a organização ou local da organização em que essas pessoas trabalham

48%

6%

29%

17%

1-Na mesma CCAM, no mesmo estabelecimento ou
departamento
2-Na mesma CCAM, na mesma área de negócio

3-No grupo CA

4-fora do grupo CA

 
 
Figura 9 – Proximidade organizacional 
 

Como é possível constatar através da figura 9, 83% das relações que constituem a 

rede de conhecimento dos inquiridos pertencem à própria organização, sendo que 

17% são exteriores ao grupo cooperativo.  

A identificação de que a proximidade organizacional é um elemento característico 

desta comunidade, quer seja devido ao tipo de funções que os elementos 

desempenham, que são semelhantes dentro da organização, inclusivamente este é 

um factor considerado como facilitador da partilha do conhecimento (cf.4.1.4.2) , 

quer ao domínio da própria comunidade que é a matéria relativa a recursos 

humanos, que numa organização com as características que tem o grupo financeiro 

em estudo, tem especificidades muito próprias diferentes de outras organizações. 

 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   53  

4.1.2.3. P3 – Antiguidade da Relação 

 
Grupo I

P3. Há quanto tempo conhece estas pessoas

4%

8%

15%

31%

42% 1-Menos de 1 ano

2-de 1 – 3 anos

3-de 3 – 5 anos

4-de 5-10 anos

5-10 ou mais anos

 
 
Figura 10 – Antiguidade da relação 

 

Conforme ilustra a figura 10, a maioria das  relações que constituem a rede de 

conhecimento dos inquiridos são relações de longa duração (mais de cinco anos) 

com cerca de 75% nestes escalões.  

Na revisão da literatura (cf.2.3) vimos que a remoção de barreiras à partilha do 

conhecimento passa pelo desenvolvimento do nível de confiança entre os membros 

da comunidade. A antiguidade verificada na maioria das relações vem reforçar 

certamente a confiança na partilha do conhecimento. 

Esta observação pode também ser verificada visualmente pela comparação dos dois 

seguintes mapeamentos, em que no primeiro se considerou apenas as relações até 

cinco anos e no segundo as relações de partilha com mais de cinco anos. Como se 

poderá concluir o primeiro mapa é menos denso que o segundo, o que representa 

as poucas relações de partilha que existem de curta/média duração (até cinco 

anos). 
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Figura 10-a – Antiguidade da Relação – (até cinco anos) 
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Figura 10-b – Antiguidade da Relação – (mais de cinco anos) 
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4.1.2.4. P4 – Hierarquia da Relação 

 
 

Grupo I
P4. Indique o nível hierárquico dessa pessoa em relação a si

29%

18%

13%

40%

1-superior ao seu

2-igual ao seu

3-inferior ao seu

4-não aplicável

 
 
 

Figura 11 – Hierarquia da relação 

 

Pela análise destes dados verifica-se que o nível hierárquico não é um requisito 

para o estabelecimento de uma relação de transferência de conhecimento. No que 

respeita a este parâmetro, 40% dos inquiridos optam por responder “não 

aplicável”. Refira-se ainda que 29% das relações são estabelecidas com níveis 

superiores, o que é explicável, uma vez que os elementos das organizações em 

geral privilegiam frequentemente as relações de transferência de conhecimento 

com os níveis hierárquicos mais elevados. 
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4.1.2.5. P5 – Frequência de Contacto 

 

Grupo I
P5. Informação – Indique a frequência com que normalmente contacta esta pessoa procurando 

informação sobre tópicos relacionados com a função que desempenha

1%

22%

36%

28%

13%

1-Nunca

2-Esporadicamente

3-Algumas vezes

4-Frequentemente

5-Muito frequentemente

  
 
Figura 12 –Frequência de Contacto 

 

Como podemos observar, a frequência de contactos com os elementos identificados 

como constituintes da rede de partilha de conhecimento não é muito elevada. 59% 

dos membros consideram que apenas algumas vezes ou esporadicamente são 

contactados em busca de informação sobre tópicos relacionados com a função que 

desempenham. Só 14% consideram que contactam muito frequentemente os 

elementos que identificaram.  

Para esta questão procedemos ao mapeamento das relações de partilha em que as 

respostas se situaram em “Frequentemente” e “Muito Frequentemente” (figura 12-

a) . Pode-se verificar através do mapa que estas relações se observam entre os 

elementos da comunidade (azuis) e os elementos da própria unidade local (verdes), 

sendo que os elementos exteriores ao grupo financeiro (vermelhos) são 

relativamente poucos.  

Esta observação é confirmada pelas métricas calculadas, das quais apresentamos 

aqui extrato com os 50 elementos com maior centralidade de intermediação (tabela 

12-a). Destes elementos apenas um (I137) não pertence ao grupo dos elementos 

que não foram considerados como pertencentem à comunidade de partilha. 

Também podemos observar nesta tabela que onze nos primeiros vinte são 

elementos da Caixa Central, o que não deixa de ser natural visto que estes 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   58  

elementos têm essencialmente funções de consultadoria de recursos humanos e por 

isso refletem que seja maior frequência de contactos com estes elementos. 

 

 

 

Elemento Centralidade de 
intermediação 

 

Elemento Centralidade de 
intermediação 

C9002 1,00000  C9026 0,06732 

C9000 0,99527  C9024 0,06564 

C1440 0,44336  C5120 0,06213 

C5390 0,40921  C1441 0,06175 

C9001 0,40130  C2142 0,06175 

C3270 0,30058  C3401 0,06175 

C9006 0,29798  C5310 0,06175 

C5050 0,24181  C1320 0,06175 

C5121 0,23846  C6430 0,06175 

C9015 0,21378  C9025 0,06175 

C7210 0,20729  I137 0,06175 

C9028 0,20647  C9030 0,05860 

C9020 0,20076  C2260 0,05163 

C9004 0,19120  C9017 0,04637 

C8980 0,18303  C9003 0,04535 

C2141 0,18228  C6250 0,02530 

C9008 0,15539  C9018 0,02359 

C9019 0,13303  C9013 0,02345 

C9009 0,12417  C3090 0,02083 

C9012 0,11313  C9005 0,01731 

C7212 0,10966  C3010 0,01562 

C9029 0,09797  C9011 0,00779 

C6251 0,09503  C2160 0,00744 

C9016 0,07428  C4020 0,00744 

C9023 0,06748    
 

Tabela  12-a –Frequência de Contacto (Métricas) 
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Figura 12-a –Frequência de Contacto - Mapeamento 
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4.1.2.6. P6 – Percepção do valor do conhecimento 

 
Grupo I

P6. Percepção. Eu reconheço a capacidade e conhecimentos desta pessoa, independentemente de 
eu ter ou não ter estas capacidades ou conhecimentos

0%

2%

9%

47%

42%
1-Discordo totalmente

2-Discordo

3-Neutro

4-Concordo

5-Concordo totalmente

  
 

Figura 13 –Percepção do valor do conhecimento 

 

A percepção do reconhecimento da capacidade em termos de função e 

conhecimento é de 87% nas pessoas identificadas como pertencentes à rede de 

partilha de conhecimento.  

Este reconhecimento da capacidade também é referenciado através da identificação 

com certo nível de relevância do factor “Pelo meu nível de conhecimento”  

(cf.4.1.4.1. e 4.1.4.2) .  

Curioso é o facto de a 2% das pessoas identificadas não ser reconhecida 

competência mas serem referenciadas como elementos necessários para a rede de 

partilha de conhecimento.  

Para esta questão procedemos ao mapeamento das relações de partilha em que as 

respostas se situaram em “Concordo” e “Concordo totalmente” (figura 13-a), ou 

seja, são relações em que os respondentes reconhecem capacidade em termos de 

função e conhecimento nas pessoas identificadas. Este mapa vem reforçar a 

observação que os membros da comunidade reconhecem competência às pessoas 

que identificaram como pertencentes à sua rede de partilha de conhecimento, não 

se percepcionando diferenças significativas para elementos que pertencem e que 

não pertencem à organização.  

Calculadas as métricas relativas a este mapeamento, apresentamos aqui extrato 

com os 50 elementos com maior centralidade de intermediação (tabela 13-a). 
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Comparando este mapeamento com o mapeamento das relações de partilha, quer 

através do diagrama (figura 7), quer através das métricas (tabela 7-a), podemos 

verificar que a configuração da rede não altera significativamente o que vem 

reafirmar que são os elementos em que é percepcionado reconhecimento da 

capacidade,em termos de função e de conhecimento, que fazem parte da rede de 

partilha de conhecimento dos elementos.    

 

Elemento Centralidade de 
intermediação  Elemento Centralidade de 

intermediação 

C9000 1,00000  C9011 0,06612 

C9002 0,83719  C9021 0,06524 

C9008 0,25671  C9014 0,06499 

C9001 0,24861  C9025 0,06429 

C3470 0,21770  C5230 0,06403 

C9020 0,17567  C1441 0,06384 

C5390 0,17535  C2160 0,06384 

C6430 0,17272  C3010 0,06384 

C1320 0,12674  C8980 0,06384 

C6330 0,12674  C2141 0,06367 

C8981 0,11705  I213 0,06349 

C5050 0,11452  C6441 0,06331 

C5461 0,11226  C7211 0,05733 

C3471 0,11111  C9003 0,05648 

C9016 0,10132  C1460 0,05401 

C2090 0,09655  C5150 0,05401 

C9010 0,09632  C7210 0,05366 

C3011 0,09453  C9013 0,05350 

C5121 0,09357  C7212 0,04893 

C1440 0,08511  C1280 0,04816 

C5240 0,07965  C2040 0,04797 

C3270 0,07962  C5310 0,04797 

C9028 0,07823  C6150 0,04797 

C9018 0,07170  C9030 0,04391 

   C9015 0,04158 
 

 

Tabela  13-a – Percepção do valor do conhecimento  (Métricas) 
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Figura 13-a –Percepção do valor do conhecimento - Mapeamento 
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4.1.2.7. P7 – Nível de satisfação com retorno de conhecimento 

 

Grupo I
P7. Mais comunicação. Eu seria mais efectivo no meu trabalho se comunicasse mais com esta 

pessoa

4%

17%

45%

25%

9%

1-Discordo totalmente

2-Discordo

3-Neutro

4-Concordo

5-Concordo totalmente

  
 
Figura 14 – Nível de Satisfação 
 
Podemos verificar pelas respostas obtidas que apenas 33% dos respondentes 

concordam que seriam mais eficientes no seu trabalho se comunicassem mais com 

os elementos que identificaram. Esta informação poderá levar-nos a concluir por 

um nível de satisfação elevado com a actual intensidade de comunicação na 

comunidade, independentemente da introdução das ferramentas tecnológicas de 

comunicação. 

Para esta questão procedemos ao mapeamento das relações de partilha em que as 

respostas se situaram em “Concordo” e “Concordo totalmente”, ou seja, são 

relações em que os respondentes reconhecem que seriam mais efectivos o seu 

trabalho se comunicassem mais com as pessoas identificadas (figura 14-a – Nivel 

de Satisfação - Insuficiente). 

 

Pela análise visual dos mapa da figura 14-a poderemos verificar que os 

respondentes que reconhecem que seriam mais eficientes se comunicassem mais, 

seria com elementos da própria organização (simbolos azuis e verdes)  

  

Calculadas as métricas correspondentes a um nivel de satisfação insuficiente 

obtemos para os 50 elementos com maior centralidade intermediaria a seguinte 

tabela. 
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Elemento Centralidade de 
intermediação 

 

Elemento Centralidade de 
intermediação 

C9000 1,00000  C2141 0,10165 

C9001 0,70974  C6430 0,09189 

C9002 0,54601  C5461 0,08978 

C9020 0,49860  C9016 0,06988 

C5050 0,42001  C9004 0,06885 

C7212 0,27144  C6320 0,06169 

C9013 0,25824  C6330 0,04616 

C7210 0,25008  C9021 0,04616 

C6441 0,22632  C7211 0,04616 

C5150 0,20102  C9009 0,03876 

C1440 0,20102  C9006 0,02860 

C9010 0,18206  C9029 0,02685 

C8980 0,18206  C6250 0,02494 

C5310 0,18206  C9012 0,01916 

C9015 0,17226  C9003 0,01659 

C2260 0,13938  C9005 0,01106 

C2090 0,13719  C3010 0,00259 

C2160 0,13719  C6350 0,00259 

C3400 0,13719  C7010 0,00259 

C9008 0,13168  C3470 0,00129 

C6251 0,11983  C1441 0,00129 

C9011 0,11357  C1290 0,00129 

C9023 0,11149  C6440 0,00043 

C5230 0,10742  C6020 0,00043 

   C1210 0,00043 
 

Tabela  14-a – Nível de Satisfação - Insuficiente  (Métricas) 

 

Estas métricas sugerem-nos que os elementos seriam mais efectivos se 

comunicassem mais com os elementos com quem se relacionam, com maior 

relevancia para os identificados como pertencentes à comunidade de partilha (tipo 

“C” - Azuis) 
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Figura 14-a –Nivel de Satisfação – Insuficiente 
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Também procedemos a outro mapeamento que representa os respondentes 

satisfeitos com a relação de partilha que têm actualmente, ou seja, que 

responderam “Discordo Totalmente”, “Discordo” ou Neutro” (figura 14-b – Nível de 

Satisfação – Adequado e apresentamos as métricas relativas a este mapeamento.  

 

Elemento 
Centralidade 

de 
intermediação  

Elemento 
Centralidade 

de 
intermediação 

C9000 1,00000  C7211 0,10647 

C9002 0,87808  C9021 0,10511 

C9008 0,37070  C9014 0,10269 

C5390 0,34223  C1280 0,09787 

C3470 0,28151  C3190 0,09777 

C3270 0,26083  C1460 0,09263 

C5121 0,23532  C9025 0,07532 

C1320 0,19202  C2040 0,07460 

C9016 0,18511  C2090 0,07295 

C8981 0,17750  C2160 0,07295 

C9001 0,16926  C3010 0,07295 

C3471 0,16845  C3020 0,07282 

C9005 0,16112  I207 0,07257 

C7011 0,14514  C9030 0,06804 

C2190 0,14487  C9020 0,06643 

C5240 0,14477  C9026 0,06267 

C9028 0,13962  C9012 0,06065 

C9010 0,13830  C9022 0,05626 

C9018 0,13002  C9019 0,05270 

C9017 0,12968  C9009 0,05200 

C9011 0,12362  C6320 0,04924 

C5120 0,12101  C3210 0,04876 

C3011 0,11970  C3401 0,04876 

C9003 0,11296  C7140 0,04876 
 

Tabela 14-b –Nivel de Satisfação – Adequado (Métricas) 

 

Pela análise visual do mapa e pelas méricas apresentadas verificamos um nível de 

satisfação adequado com os elementos com quem os membros mais se relacionam. 
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Figura 14-b –Nivel de Satisfação – Adequado 
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4.1.3. Grupo II – Identificação de Factores de 

Constrangimento para a Partilha do Conhecimento 

 
Com base na frequência apresentada em relação à ordenação que cada um dos 

respondentes optou por estabelecer relativamente aos factores apresentados no 

questionário, foram construídos os quadros apresentados nos sub-títulos seguintes, 

pela ordem de maior importância. 

É possivel constatar pela verificação dos seguintes quadros que o factor de maior 

constrangimento que actualmente impedem ou dificultam a partilha de 

conhecimento do membro e para o membro é a distância física a outros colegas 

com a mesma função. Relembramos que um dos objectivos da ferramenta 

tecnológica foi exactamente facilitar o contacto entre os membros da comunidade 

visto que é um factor facilitador para a partilha do conhecimento (cf.2.3).  

O segundo factor de constrangimento para a partilha do conhecimento identificado 

tanto para o respondente em relação aos outros membros, como para os outros em 

relação membro, é o sigilo profissional das funções que desempenham, o que se 

entende visto tratar-se de uma função que trata da gestão de recursos humanos 

numa organização. 

O terceiro factor, também identificado, em ambas as vertentes, é a ausência de 

politicas por parte da organização que promovam a partilha.  Aqui, quando o 

respondente identifica “minha organização” está a identificar a unidade local e não 

o grupo em estudo. Sabemos pela revisão da literatura (cf.2.3) que a organização 

deve promover um ambiente favorável onde a partilha possa acontecer, passando 

pela aplicação de adequadas medidas e políticas de gestão de recursos humanos.  

 

4.1.3.1. Factores de Constrangimento que actualmente 

impedem ou dificultam a sua partilha de conhecimento com os 

outros 

 
 

Factores de Constrangimento Nº Ordem 
Pela distância física a outros colegas com a mesma função 1 
Devido ao sigilo profissional das funções que desempenho 2 
Porque a minha Organização não promove a partilha de conhecimento e 
experiências 3 
Devido a problemas tecnológicos de comunicações 4 
Porque sou introspectivo  5 
Pela minha antiguidade na Organização 6 
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Porque não me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação 7 
Porque a natureza da função que desempenho não suscita a partilha 8 
Porque não tenho ninguém para partilhar informação 9 
Pelo meu receio de ser profissionalmente ultrapassado 10 

Porque não tenho necessidade de partilhar* 11 

Porque o volume de trabalho não permite comunicar mais* 12 

Porque conheço poucas pessoas com a mesma função* 13 

Porque o DRH tem esclarecido as minhas dúvidas* 14 

Por não conhecer pessoalmente os outros elementos* 15 

 
* Estes factores foram sugeridos pelos inquiridos durante a aplicação do 
questionário. 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.2. Factores de Constrangimento que actualmente, na sua 

opinião, impedem ou dificultam a partilha de conhecimento 

dos outros consigo 

 
Factores de Constrangimento Nº Ordem 

Pela distancia física dos outros colegas com a mesma função 1 
Devido ao sigilo profissional das funções que desempenham 2 
Porque a minha Organização não promove a partilha de conhecimento e experiências 3 
Porque os outros não sabem que podem partilhar informação comigo 4 
Devido a problemas tecnológicos de comunicações 5 
Pela minha antiguidade na Organização 6 
Porque sou introspectivo 7 
A natureza da função que desempenho não suscita a partilha 8 
Porque não me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação 9 
Porque os outros me vêem como uma ameaça ao seu posto de trabalho 10 

Por excesso de Trabalho* 11 

Porque conheço poucas pessoas na mesma função* 12 

Porque as formas de partilha não existem ou são deficientes* 13 

Por não conhecer pessoalmente os outros elementos* 14 
 

* Estes factores foram sugeridos pelos inquiridos durante a aplicação do 
questionário. 
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4.1.4. Grupo III – Identificação de Factores Facilitadores 

para a Partilha do Conhecimento 

Neste grupo em que se pretendia que os membros classificassem por ordem de 

importância os factores facilitadores para a partilha do conhecimento, estes 

classificaram em primeiro lugar o factor “Porque gosto de ajudar os outros” e 

“Porque estou sempre disponível”, o que demonstra um certo envolvimento muito 

pessoal com a partilha de conhecimento que é identificado na revisão da literatura 

como um factor facilitador da partilha do conhecimento (cf.2.3).  

4.1.4.1. Factores facilitadores na sua partilha de conhecimento 

com os outros 

Estes foram os factores que os membros classificaram como mais importantes para 

si como facilitadores de partilha de conhecimento com os outros 

 
Factores facilitadores Nº Ordem 

Porque gosto de ajudar os outros 1 

Pelo meu nível de conhecimento sobre algumas matérias  2 

Porque estou sempre disponível 3 

Pelo tipo de função que desempenho 4 

Proximidade física a outros colegas com a mesma função 5 

Porque me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação 6 

Pela minha antiguidade na Organização 7 

Porque sou simpático/a e muito sociável 8 

Pelo meu espírito inovador 9 

Porque a minha Organização promove a partilha de conhecimento e experiências 10 

Pelo meu grau/nível hierárquico 11 

Porque, ao ajudar os outros, eles reconhecem-me como um perito nesta área 12 
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4.1.4.2. Factores que na sua opinião facilitam a partilha de 

conhecimento dos outros consigo 

Estes foram os factores que os membros classificaram como mais importantes para 

si como facilitadores de partilha de conhecimento dos outros consigo 

 
Factores facilitadores Nº Ordem 

Porque estou sempre disponível 1 

Pelo tipo de função que desempenho 2 

Porque têm garantia de retorno de informação 3 

Pela minha experiência profissional acumulada 4 

Porque sou bom ouvinte 5 

Pelo meu elevado nível de conhecimento sobre algumas matérias 6 

Pela proximidade física a outros colegas com a mesma função 7 

Porque sou simpático/a e muito sociável 8 

Porque faço muitas perguntas 9 

Porque me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação 10 

Pela minha antiguidade na Organização 11 

Porque a minha Organização promove a partilha de conhecimento e experiências 12 

Pelo meu grau/nível hierárquico 13 

 



Impacto da introdução de TIC na partilha do conhecimento em Comunidades de 
Prática na Organização 
 

Miguel Silva Brito   72  

4.2. Análise de fluxos de partilha de conhecimento 

 

Ao implementar as ferramentas que permitem dotar a comunidade de prática de 

mecanismos de partilha de conhecimento (cf. Capítulo 3.3.3), é possível, de uma 

forma célere, analisar os fluxos de procura e disponibilização de conhecimento 

entre os membros das comunidades e, por conseguinte, entre os membros de cada 

sub-organização. Esta análise de fluxos, através dos logs, permitiu a elaboração de 

um segundo mapeamento dos fluxos de conhecimento na comunidade, de forma a 

estabelecer uma comparação com o primeiro mapa e, consequentemente, analisar 

a evolução das relações de partilha do conhecimento entre os seus membros. 

Com base nos registos de navegação dentro do fórum e nos registos de inserção de 

questões e respostas colocadas no fórum, foi possível construir um novo mapa de 

relacionamento entre os membros. 

Através de uma análise visual do mapa (figura 15) pode verificar-se que são poucos 

os elementos que desenvolvem uma relação bidireccional (por exemplo os 

elementos “C9001”, “C5460”), ou seja, não só percorrem o fórum, mas colocam 

também questões e respostas. Esta análise visual também é confirmada pelas 

métricas produzidos pela análise de redes sociais (anexo 7.3.2.) em que apenas os 

dez primeiros elementos apresentam valores máximos de centralidade. 

A grande maioria dos elementos assume um papel passivo, apenas de leitura das 

mensagens colocadas no fórum. 
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Figura 15 – Mapa das Relações de Partilha de Conhecimento na Comunidade em Estudo – Análise do log do fórum. 
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4.3. Análise do Repositório de Recursos do Fórum 

 

Durante o período de implementação até à recolha de dados foram colocados na 

área de recursos do fórum onze documentos elaborados pelos membros da 

comunidade. Estes documentos são na sua essência instruções para determinados 

procedimentos e explicação de determinados conceitos aplicados à prática da 

gestão de recursos humanos. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 
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5. Discussão dos Resultados do Estudo 
 

5.1. Caracterização da Comunidade 
 

Os resultados obtidos permitiram primeiramente caracterizar a comunidade em 

estudo.  

Esta apresenta-se como o reflexo da própria organização, ao revelar uma elevada 

dispersão ao nível das relações de partilha de conhecimento. Estas não se 

circunscrevem a um limite geográfico mas atravessam fronteiras da organização 

local (Caixa Agrícola) e estabelecem-se entre os membros das organizações 

pertencentes ao mesmo grupo (Grupo Crédito Agrícola), independentemente da sua 

localização espacial (cf.4.1.2.1 e 4.1.2.2). 

As relações de partilha de conhecimento nesta comunidade são essencialmente 

relações com alguma antiguidade (10 ou mais anos), apesar de a frequência de 

contacto não ser elevada (cf.4.1.2.3 e 4.1.2.5). 

Estas relações de partilha são reconhecidas como fontes de conhecimento, 

mantendo um nível equilibrado de satisfação (cf.4.1.2.6 e 4.1.2.7). 

Pudemos constatar que os membros identificaram como principais factores de 

constrangimento para a partilha de conhecimento o distanciamento físico com os 

demais membros, o sigilo relacionado com o tipo de função que desempenham e a 

falta de envolvimento da organização na promoção da partilha de conhecimento 

(cf.4.1.3). 

Também se observou que a rede de partilha de conhecimento tem alguns 

elementos que são referenciais para toda a comunidade. Estes elementos são, na 

sua maior parte, colaboradores da Caixa Central e assumem um papel 

essencialmente de consultadoria e aconselhamento junto dos demais e não tanto 

operacional (cf.4.1.1. e 4.2). 

 

5.2. Impacto a nível das relações entre os membros 
 

Da análise efectuada concluiu-se que não se verificou nenhuma alteração ao nível 

das relações entre os membros com a introdução da ferramenta tecnológica de 

partilha de conhecimento. 

No curto intervalo de tempo que medeia entre a sua implementação e a recolha de 

resultados através dos registos de comunicação efectuados no fórum, observou-se 
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que a introdução de TIC não teve um impacto significativo, ou seja, os membros 

continuam a utilizar os canais de comunicação que existiam anteriormente, 

utilizando as ferramentas de TIC, para já, apenas como um recurso ocasional 

(Cenário A2 – Cap. 3.3.1). 

 

5.3. Impacto a nível do contributo para a partilha de 
conhecimento  
 

Os registos de comunicação através do fórum permitiram verificar que os membros 

o utilizam para colocar algumas questões gerais, as quais são, na sua maior parte, 

respondidas pelos colaboradores da Caixa Central.  

Os resultados obtidos através da análise destes registos não revelaram nenhuma 

interacção directa entre membros que não pertençam à Caixa Central. 

A análise da área de recursos do fórum permitiu verificar que esta foi utilizada 

como repositório de informação. A documentação aqui colocada foi fornecida de 

forma voluntária com vista ao auxílio dos restantes membros da comunidade na 

execução de tarefas na área da gestão de recursos humanos. 

A análise dos registos de movimentação nas páginas permitiu ainda constatar um 

elevado número de consultas às diversas áreas do fórum, o que é indicador que 

este tende a assumir-se como um elemento difusor de conhecimento apesar de as 

fontes de conhecimento serem ainda diminutas. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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6. Conclusões e Recomendações 

6.1. Conclusões 
 
Relembramos a questão a que esta investigação se propôs responder:  

 

“ Qual é a evolução das relações entre os membros da comunidade de prática em 

resultado da introdução de tecnologias de informação como suporte aos 

mecanismos de partilha de conhecimento?” 

 

Os resultados do presente trabalho permitem-nos concluir que a implementação de 

uma ferramenta tecnológica com as características descritas se apresenta como 

mais um instrumento de partilha de conhecimento entre os membros da 

comunidade. Esta ferramenta tecnológica foi construida tendo em conta os factores 

apresentados em 2.4., ou seja, tendo em conta a facilidade de utilização, a 

identificação do conhecimento dos membros, o espaço como repositório de 

conhecimento, a organização de conteúdos, a visibilidade como reconhecimento.  É 

de salientar que o curto espaço de tempo, desde a implementação até à recolha de 

dados para análise do fluxo de comunicação no fórum (cerca de mês e meio), não 

nos permite avaliar de forma significativa o impacto que esta poderá ter na 

comunidade, essencialmente porque a utilização de um instrumento destes passa 

por um processo de aquisição de confiança não só com a tecnologia, mas também 

como  novo processo de comunicação. 

Este processo de aquisição e desenvolvimento do nível de confiança permitirá, 

como já visto no ponto 2.3, a facilitação da partilha do conhecimento.  

Nesta fase inicial de implementação do fórum, podemos concluir que este funciona 

essencialmente como um difusor de conhecimento resultante das poucas 

contribuições que recebe. 

Também poderemos concluir que a introdução de TIC permitiu a constituição de um 

repositório de conhecimento, construído voluntáriamente e utilizado pelos membros 

da comunidade ainda que, nesta fase inícial, com uma dimensão reduzida. A 

criação deste repositório de conhecimento vem ao encontro o que foi encontrado na 

revisão da literatura (cf.2.4.3.)   

Não poderemos, no entanto, afirmar que a introdução de TIC na comunidade de 

prática influenciou os mecanismos de partilha de conhecimento já existentes, 

devido à análise pelo curto espaço de tempo já referido.   
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6.2. Recomendações 
 
A análise do fluxo de comunicação no fórum por um período mais alargado irá 

permitir avaliar de uma forma mais segura o real impacto da ferramenta 

tecnológica na comunidade e verificar se aquela se integrou realmente como um 

novo processo de comunicação entre os seus membros.  Esta análise por um 

período mais alargado também irá permitir verificar o impacto nos outros processos 

de comunicação da comunidade. 

 

 

 

6.2.1. Propostas futuras de investigação 

 
Numa organização deste tipo – cooperativa – caracterizada por inúmeras sub-

culturas regionais e até organizacionais, torna-se importante estudar em detalhe se 

as características particulares das entidades que constituem a cooperativa têm 

impacto na forma como é recebida a introdução destas novas ferramentas de 

partilha de conhecimento. 

Da mesma forma, há que ter em consideração as características individuais dos 

membros da comunidade, as quais podem condicionar ou facilitar o processo de 

introdução de ferramentas de TIC na comunidade. Surgem assim duas questões 

centrais às quais importa responder: 

1 - A evolução das relações de partilha de conhecimento de cada membro da 

comunidade, como consequência da introdução de tecnologias de informação, está 

relacionada com as características de cada uma das organizações (cultura, 

estrutura, relações de poder, recompensa, motivação, confiança) a que aquele 

pertence? Esta questão permitirá avaliar o impacto da introdução das TIC na 

comunidade de prática, sendo esta constituída por elementos que pertencem a 

diversas organizações. 

2 - A evolução das relações de partilha de conhecimento de cada membro da 

comunidade, como consequência da introdução de tecnologias de informação, está 

relacionada com as suas características pessoais (idade, sexo, formação académica, 

formação profissional)? Esta questão permitirá avaliar o impacto da introdução das 

TIC na comunidade de prática, sendo esta constituída por indivíduos que têm as 

suas próprias características pessoais. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo 1 – Questionário Nº1 

   

 

  
Comunidade de Partilha de Conhecimento de Profissionais de Recursos 

Humanos do Crédito Agrícola 

  
O que é ?  
 
A comunidade de profissionais de Recursos Humanos do Crédito Agrícola 
actualmente já existe. Dela fazem parte os colaboradores que diariamente 
trabalham com recursos humanos no seio do Grupo Crédito Agrícola e que trocam 
informações entre si. Este conhecimento diz respeito a informações sobre práticas e 
sugestões no tratamento de determinadas situações relacionadas com recursos 
humanos, incluindo ou não, os sistemas tecnológicos de suporte existentes no CA. 
Esta troca é actualmente mais visível entre entidades com maior proximidade 
regional, mas também através das amizades construídas ao longo dos anos entre 
os colaboradores, tendo sido fundamental para tanto, os Encontros de Utilizadores 
do CAMRH, que muito contribuíram para a aproximação destes profissionais.  
  
Qual o seu interesse nesta comunidade?  
  
Muito do conhecimento valioso sobre recursos humanos não se encontra na Caixa 
Central, mas sim nos profissionais espalhados por todo o País, que actualmente já 
contribuem, embora de uma forma muito localizada, para enriquecer o 
conhecimento sobre as práticas de recursos humanos no CA. A disponibilização de 
ferramentas que lhes permitam, de uma forma fácil, contactar a "comunidade" para 
tirar alguma dúvida ou expor algum problema, permitirá obter da própria 
comunidade, as contribuições de uma forma mais célere e rica, visto que toda a 
comunidade poderá dar resposta, enriquecendo o seu conhecimento e o 
conhecimento da própria comunidade.  
  
Qual o meu interesse profissional nesta comunidade? 
  
O Departamento de Recursos Humanos foi pioneiro dentro do grupo CA, na 
realização dos Encontros de Utilizadores que permitiu juntar profissionais do 
mesmo ofício para debate de assuntos de interesse comum. Durante estes 10 anos 
em que tenho trabalhado na área IDT do Departamento de Recursos Humanos da 
Caixa Central, assisti ao desenvolvimento desta comunidade, inicialmente através 
do Win4Ges, e mais tarde pelo CAMRH. Diariamente, recebemos via telefone e via 
e-mail inúmeras questões e sugestões dos colegas que trabalham na área de 
Recursos Humanos espalhados por todo o País. Inúmeras vezes, na nossa área, 
temos servido de "ponte" entre diversas Caixas Agrícolas para a partilha de 
experiências no âmbito dos recursos humanos. A disponibilização de uma 
ferramenta que permita colocar a comunidade em contacto permite, sem dúvida, 
agilizar esta troca de informação, bem como aumentar o conhecimento dentro do 
Grupo Crédito Agrícola.  
 
  
Qual o meu interesse pessoal nesta comunidade ? 
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No âmbito de uma Dissertação de Mestrado em Gestão de Informação que estou a 
elaborar na Universidade Nova de Lisboa, interessa-me verificar o impacto que as 
tecnologias de informação têm neste tipo de comunidades. Este estudo implica uma 
avaliação inicial do estado da comunidade, que passará pela disponibilização de um 
inquérito via electrónica aos membros da mesma, bem como uma outra 
avaliação pela mesma via, algum tempo após disponibilizar o fórum de partilha de 
conhecimento.  
  
O Questionário 
 
Para que este estudo possa decorrer, preciso da sua colaboração através do 
preenchimento do questionário que se segue, o qual agradeço desde já. Toda a 
informação será tratada com carácter estritamente confidencial, não sendo 
disponibilizados dados individuais a qualquer entidade em nenhuma fase do estudo. 
No caso de ter alguma dúvida com o preenchimento deste questionário, poderá  
contactar-me através dos e-mails mbrito@creditoagricola.pt ou 
miguelcpsbrito@hotmail.com , ou pelo telefone 21 380 99 00 (Caixa Central) 
ext.1547 
  
Prazo de preenchimento e a fase seguinte 
 
O fórum de partilha de conhecimento, que será mais uma ferramenta que terá ao 
seu dispor para partilhar informação de Recursos Humanos na nossa comunidade 
de profissionais, apenas poderá ser disponibilizado após o preenchimento deste 
inquérito pela maior parte dos membros da comunidade, pelo que o limite para 
responder a este questionário é de 15 de Maio do corrente ano,  
  
Muito Obrigado 
 
Miguel Brito 
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I . Relações de Partilha de Conhecimento 

 
Esta secção do Questionário irá permitir identificar a sua rede de conhecimentos 
para a função que desempenha. 
Por favor, identifique até oito pessoas que considere importantes em termos de 
partilha de informação e/ou que o ajudam a reflectir e a resolver os problemas que 
lhe surgem no âmbito da sua função. Estas pessoas podem não ser aquelas com 
quem comunica numa base regular e podem ser da própria CCAM, do Grupo ou do 
exterior (por exemplo, de outras organizações, amigos, família, etc.). 
   

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

  
P1. Qual é a proximidade física destas pessoas em relação a si 
  
    No mesmo 

andar 
 Num andar 

diferente 
  Num edifício 

diferente 
 Numa cidade 

diferente 
Num país 
diferente 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
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P2. Indique a organização ou local da organização em que essas pessoas trabalham  
  

    Na mesma CCAM, no mesmo estabelecimento ou 
departamento 

Na mesma CCAM, na mesma área 
de negócio 

No grupo 
CA 

Fora do grupo 
CA 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

  
P3. Há quanto tempo conhece estas pessoas 
  
    Menos de 1 ano 1 – 3 anos 3 – 5 anos 5-10 anos 10+ anos 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

  
P4. Indique o nível hierárquico dessa pessoa em relação a si 
  
    Superior ao seu Igual ao seu Inferior ao seu Não aplicável 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

  
Em baixo estão três questões relacionadas com a sua rede de conhecimento. Para cada pessoa identificada 
deverá indicar o nível na escala indicada. 
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P5. Informação – Indique a frequência com que normalmente contacta esta pessoa procurando informação 
sobre tópicos relacionados com a função que desempenha 
  
    Nunca Esporadicamente Algumas vezes Frequentemente Muito Frequentemente 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
  
P6. Percepção. Reconheço a capacidade e conhecimentos desta pessoa, independentemente de eu ter ou não 
ter estas capacidades ou conhecimentos. 
  
    Discordo totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo totalmente 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       

  
   
P7. Mais comunicação. Eu seria mais efectivo no meu trabalho se comunicasse mais com esta pessoa 
  
    Discordo totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo totalmente 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
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II . Identificação de Factores de Constrangimento para a 

Partilha de Conhecimento 

  
  
São conhecidos alguns factores de constrangimento, que normalmente podem 
influenciar a partilha de conhecimento com outros colegas ou de outros colegas 
para consigo. Esta secção irá tentar identificar outros factores, além dos que se 
encontram já listados, bem como recolher o grau de importância que têm para si, 
conforme o sentido da partilha: de si para os outros, e dos outros para si. 
  
Na lista abaixo estão identificados, sem qualquer ordem, 10 factores de 
constrangimento para a partilha de conhecimento. Poderá acrescentar outros que 
considere importantes nas linhas disponíveis. Seguidamente, ordene-os por ordem 
de importância para si (“1” mais importante). 
  
Factores de Constrangimento que actualmente impedem ou dificultam a 
sua partilha de conhecimento com os outros 
  

Factores de Constrangimento Ordem 
Pela minha antiguidade na Organização Não se aplica

 
Pela distância física a outros colegas com a mesma função Não se aplica

 
Devido a problemas tecnológicos de comunicações Não se aplica

 
Porque sou introspectivo  Não se aplica

 
Porque a minha Organização não promove a partilha de conhecimento e experiências Não se aplica

 
Porque não me sinto muito à vontade as tecnologias de informação Não se aplica

 
Devido ao sigilo profissional das funções que desempenho Não se aplica

 
Pelo meu receio de ser profissionalmente ultrapassado Não se aplica

 
A natureza da função que desempenho não suscita a partilha Não se aplica

 
Porque não tenho ninguém para partilhar informação Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica
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Factores de Constrangimento que actualmente, na sua opinião, impedem 
ou dificultam a partilha de conhecimento dos outros consigo 
 
  

Factores de Constrangimento Ordem 
Pela minha antiguidade na Organização Não se aplica

 
Pela distancia física dos outros colegas com a mesma função Não se aplica

 
Devido a problemas tecnológicos de comunicações Não se aplica

 
Porque sou introspectivo Não se aplica

 
Porque a minha Organização não promove a partilha de conhecimento e experiências Não se aplica

 
Porque não me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação Não se aplica

 
Porque os outros me vêem como uma ameaça ao seu posto de trabalho Não se aplica

 
Devido ao sigilo profissional das funções que desempenham Não se aplica

 
Porque os outros não sabem que podem partilhar informação comigo Não se aplica

 
A natureza da função que desempenho não suscita a partilha Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica
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III . Identificação de Factores Facilitadores para a Partilha de 

Conhecimento 

  
  
São conhecidos alguns factores que facilitam e podem influenciar a partilha de 
conhecimento com outros colegas ou de outros colegas para consigo. Esta secção 
irá tentar identificar outros factores além dos que se encontram já listados, bem 
como recolher o grau de importância que têm para si, conforme a o sentido da 
partilha, de si para os outros, e dos outros para si. 
  
Na lista abaixo estão identificados, sem qualquer ordem, alguns factores de 
constrangimento para a partilha de conhecimento. Poderá acrescentar outros que 
considere importantes nas linhas disponíveis. Seguidamente ordene-os por ordem 
de importância para si (“1” mais importante). 
  
Factores facilitadores na sua partilha de conhecimento com os outros 
  

Factores facilitadores Ordem 
Pelo meu nível de conhecimento sobre algumas matérias  Não se aplica

 
Pela minha antiguidade na Organização Não se aplica

 
Proximidade física a outros colegas com a mesma função Não se aplica

 
Porque sou simpático/a e muito sociável Não se aplica

 
Porque a minha Organização promove a partilha de conhecimento e experiências Não se aplica

 
Porque me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação Não se aplica

 
Porque gosto de ajudar os outros Não se aplica

 
Porque ao ajudar os outros, eles reconhecem-me como um perito nesta área Não se aplica

 
Pelo meu grau/nível hierárquico Não se aplica

 
Porque estou sempre disponível Não se aplica

 
Pelo tipo de função que desempenho Não se aplica

 
Pelo meu espírito inovador Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica
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Factores que na sua opinião facilitam a partilha de conhecimento dos 
outros consigo 
  

Factores facilitadores Ordem 
Pelo meu elevado nível de conhecimento sobre algumas matérias Não se aplica

 
Pela minha antiguidade na Organização Não se aplica

 
Pela proximidade física a outros colegas com a mesma função Não se aplica

 
Porque sou simpático/a e muito sociável Não se aplica

 
Porque a minha Organização promove a partilha de conhecimento e experiências Não se aplica

 
Porque me sinto muito à vontade com as tecnologias de informação Não se aplica

 
Pelo meu grau/nível hierárquico Não se aplica

 
Porque estou sempre disponível Não se aplica

 
Porque faço muitas perguntas Não se aplica

 
Porque sou bom ouvinte Não se aplica

 
Pelo tipo de função que desempenho Não se aplica

 
Pela minha experiência profissional acumulada Não se aplica

 
Porque têm garantia de retorno de informação Não se aplica

 
 Não se aplica

 
 Não se aplica
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IV . Conforto com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

  
  
Esta secção irá permitir identificar o nível de conforto com as tecnologias de informação e comunicação. 
Deverá seleccionar a opção que mais se adequa ao seu caso 
  
P1. Word - Utilização de Processamento de Texto 
  

Os documentos que eu faço no Word, normalmente imprimo-os e envio-os por correio 

Os documentos que eu faço no Word, normalmente envio-os por e-mail 

A minha função não carece a utilização do Word 
  
  
P2. E-mail - Utilização do e-mail como ferramenta de comunicação 
  

Utilizo o e-mail sobretudo para receber informação relacionada com a minha função   

Utilizo o e-mail sobretudo para enviar informação relacionada com a minha função 

Utilizo o e-mail tanto para enviar como para receber informação relacionada com a minha função 

 Não utilizo ou raramente utilizo o e-mail 
  
P3. E-mail - Utilização do e-mail como ferramenta de comunicação (receptor) 
  

Recebo em média mais de 20 e-mails diários relacionados com a minha função 

Recebo em média entre 5 e 20 e-mails diários relacionados com a minha função 

Recebo menos de 5 e-mails diários relacionados com a minha função 

 
Não recebo ou raramente recebo e-mails diários relacionados com a minha função 
  
P4. E-mail - Utilização do e-mail como ferramenta de comunicação (emissor) 
  

Envio em média mais de 20 e-mails diários relacionados com a minha função 

Envio em média entre 5 e 20 e-mails diários relacionados com a minha função 

Envio menos de 5 e-mails diários relacionados com a minha função 

Não envio ou raramente envio e-mails diários relacionados com a minha função 
  
P5. MSN - Utilização do Messenger (MSN) como ferramenta de comunicação 
  

Não sei o que é o MSN 

Sei o que é o MSN mas não utilizo 

Raramente utilizo o messenger (MSN) para assuntos relacionados com o trabalho 

Utilizo frequentemente o messenger (MSN) para assuntos relacionados com o trabalho 

Já não dispenso messenger (MSN) para assuntos relacionados com o trabalho 
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P6. MSN - Utilização do messenger (MSN) como ferramenta de comunicação 
  

Não utilizo messenger (MSN) 

Não sei quantos contactos tenho registados no messenger (MSN) 

Tenho menos de 5 contactos registados no messenger (MSN) 

Tenho entre 5 e 10 contactos registados no messenger (MSN) 

Tenho entre 10 e 50 contactos registados no messenger (MSN) 

Tenho mais 50 contactos registados no messenger (MSN) 
  
P7. MSN - Utilização do messenger (MSN) como ferramenta de comunicação 
  
Dos contactos que tenho registados no messenger (MSN) : 
  

Não utilizo messenger (MSN) 

A maior parte são de pessoas que pertencem à minha CCAM e que estão na mesma sala que eu 

A maior parte são de pessoas que pertencem à minha CCAM, e que estão no mesmo estabelecimento que 
eu, mas em salas ou áreas diferentes 

A maior parte são de pessoas que pertencem à minha CCAM, e que estão em estabelecimentos 
diferentes do meu 

A maior parte são de pessoas que não pertencem à minha CCAM 
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7.2. Anexo 2 - Regras de Utilização do Fórum 
 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DO FÓRUM 

Comunidade de Partilha de Conhecimento de Profissionais de Recursos 
Humanos do Crédito Agrícola 

O objectivo deste fórum consiste em proporcionar uma plataforma para que todos os colaboradores com 
alguma relação com as áreas de recursos humanos das diversas entidades do Grupo Crédito Agrícola 
comuniquem entre si, possibilitando (entre muitas outras coisas) que possam colocar e responder a 
dúvidas, trocar histórias e experiências, aprender, solicitar ou dar um conselho. 

  
Como em todas as comunidades, existe um conjunto de regras que têm de ser respeitadas. Por favor 
leia-as atentamente para que todos possam usufruir da melhor forma deste fórum. 

 
1 - Seja cordial e educado e não publique conteúdo ofensivo ou ilegal 

  
Linguagem ofensiva, explícita e obscena (incluindo mas não limitado a palavrões), comportamentos 
agressivos e/ou abusivos e ataques pessoais ou contra instituições não serão tolerados. 

 
A discussão de pontos de vista e opiniões diferentes é saudável e encorajada. Se discorda com a 
mensagem de algum membro, tem todo o direito de expressar a sua opinião livremente, mas faça-o 
com respeito e de forma ponderada, sem insultos ou ataques pessoais. 

 
Se acha que determinada mensagem não tem interesse para si, simplesmente ignore. Poderá ter 
interesse para outras pessoas. Se, de facto, for irrelevante será apagada ou movida para outro fórum 
pelos administradores ou moderadores. 

Lembre-se, caso tenha sido alvo de algum comportamento abusivo, isso não lhe confere o direito a 
responder nos mesmos termos, nem o dispensa do cumprimento das regras de utilização do fórum. 

Se alguma mensagem o ofende particularmente e/ou acha que viola as regras de utilização do fórum, 
envie uma mensagem ou utilize o link "Reportar ao moderador", presente em todas as mensagens. 

  
2 - Publique as mensagens no fórum relevante - mantenha o fórum "limpo" 

 
Não deve publicar mensagens fora de contexto num fórum porque acha que esse fórum em particular 
tem mais tráfego e obterá resposta mais rápido. É muito mais provável obter resposta se publicar a sua 
mensagem no fórum onde o tema tem enquadramento. 

Mensagens fora de tópico serão movidas ou removidas. 

Não publique mensagens duplicadas. Se por algum motivo se enganou e enviou a mesma mensagem 
várias vezes, apague as mensagens que estão em excesso. 

Não escreva em maiúsculas (POR EXEMPLO, ASSIM). Não é preciso gritar para se ser ouvido no fórum. 
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3 - Moderação e moderadores 

Os administradores e moderadores deste fórum têm como responsabilidade zelar pelo bom 
funcionamento da comunidade como um todo. Não possuem qualquer atribuição em matéria de punição 
de utilizadores, compete-lhes outrossim, remover problemas que prejudiquem o funcionamento deste 
serviço, por forma a que todos os que dele usufruem o possam fazer em condições adequadas.  

Fica inteiramente ao critério dos moderadores as acções que julguem necessárias para garantir este 
objectivo no contexto deste serviço, incluindo editar, mover, bloquear ou apagar tópicos e mensagens e 
bloquear o acesso ao serviço. 

Usar o fórum para críticas públicas a acções dos moderadores não é permitido. Nenhum moderador 
responderá publicamente a qualquer mensagem deste teor. 

Caso necessite de algum esclarecimento ou de enviar algum comentário, por favor utilize o e-mail do 
próprio moderador. 

 
4 - Não publique mensagens de conteúdo comercial 

 
Este fórum não é o local indicado para obter publicidade grátis. Mensagens de conteúdo puramente 
comercial ou contendo links (endereços) ou referências a outros sitios com intuitos comerciais não são 
permitidas. Mensagens que contenham links a sitios de carácter informativo (devidamente 
contextualizados) são permitidas. 

 
5 - Membros recém-chegados e membros mais experientes 

Os novos membros devem sempre consultar o fórum de boas–vindas, que contém informação 
importante para quem todos os recém-chegados. 

Aos membros mais experientes, recomenda-se sempre que possível uma atitude pedagógica para com 
os novos membros. Conhecem bem o espírito da comunidade e o funcionamento do fórum pelo que a 
sua ajuda é preciosa para quem acaba de chegar. 

 
6 - Pontos adicionais importantes 

- A publicação de informação confidencial (sua ou de terceiros) como nºs de telefone, moradas etc, não 
é permitida nos fóruns. 

- Encare a utilização deste fórum como um privilégio e não como um direito. 

- Se alguma mensagem publicada neste fórum violar estas regras de utilização ou os termos de 
utilização do fórum, será apagada de imediato. Dependendo da gravidade ou da repetição da mesma, o 
utilizador poderá ser banido do fórum e/ou o acesso ao serviço bloqueado. 

 
Se alguma mensagem sua foi apagada e tiver dúvidas sobre o motivo porque tal aconteceu, consulte 
estes termos de utilização. Não coloque uma mensagem de protesto no fórum porque estará em 
violação destas regras de utilização. 

 
Se necessitar de um esclarecimento adicional contacte-nos: 

• Utilizando o e-mail da area IDT: idt.drh.cccam@creditoagricola.pt 

 
Se não concordar com estas regras de utilização por favor não utilize este fórum 
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7.3. Anexo 3 – Dados da Análise de Redes Sociais 

7.3.1. Cálculos da Primeira Observação 

Os cálculos apresentados foram efectuados com os dados recolhidos dos inquéritos pelo 
software “NodeXL” 
 
Elemento  Betweenness 

Centrality 
Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

  Elemento  Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

C9000  1,00000  2,40122  0,38409    C5310  0,05133  4,03951  0,00930 

C9002  0,79274  2,51672  0,32335    I213  0,05110  4,37082  0,00278 

C6430  0,23642  3,39818  0,03087    C7211  0,04738  3,14590  0,12088 

C9008  0,21586  2,79331  0,23529    C9003  0,04700  3,40426  0,12910 

C9001  0,20004  3,05775  0,26762    C9013  0,04448  3,58967  0,06595 

C3470  0,17581  3,42857  0,03089    C1460  0,04345  3,08815  0,12436 

C5390  0,15673  3,02432  0,10372    C5150  0,04345  3,08815  0,12436 

C1440  0,14391  3,03951  0,12544    C7210  0,04309  3,11246  0,10545 

C9020  0,13196  2,99696  0,17390    C6251  0,04057  3,29787  0,05385 

C6330  0,12715  3,33739  0,03766    C7212  0,04019  3,28571  0,07202 

C9010  0,12166  3,60790  0,06313    C2040  0,03938  3,36474  0,04505 

C9005  0,11921  2,89058  0,19983    C6150  0,03856  5,34954  0,00026 

C5050  0,10470  3,06687  0,10072    I137  0,03844  4,01824  0,01130 

C1320  0,10204  3,34954  0,03701    C6320  0,03566  3,07599  0,14384 

C3011  0,10093  3,34954  0,03526    C9030  0,03526  3,41033  0,09023 

I180  0,10093  4,34650  0,00278    C9015  0,03375  3,23708  0,10215 

C9011  0,09527  3,60790  0,06286    C3210  0,03199  3,49544  0,03013 

C8981  0,09392  3,29787  0,05474    C6250  0,03141  3,06687  0,11014 

C5121  0,09115  3,96049  0,00974    C9012  0,03010  3,57447  0,08314 

C5461  0,09038  3,07599  0,09157    C2190  0,02877  3,26748  0,06355 

C3471  0,08942  4,38298  0,00292    C9022  0,02818  3,27356  0,08101 

C6190  0,08942  5,30091  0,00027    C9004  0,02685  2,87538  0,24310 

C8980  0,08942  3,35562  0,03669    C9023  0,02663  3,66869  0,08069 

C6441  0,08468  3,21277  0,05809    C9026  0,02662  3,34347  0,08362 

C9016  0,07986  3,02432  0,14793    C7140  0,02574  3,38602  0,03519 

C2090  0,07769  3,31003  0,05596    C5460  0,02574  4,06079  0,00831 

C7011  0,07676  4,52280  0,01190    C3030  0,02574  5,00304  0,00104 

C5240  0,07676  3,15198  0,06699    I162  0,02279  4,14894  0,00534 

C2160  0,07676  3,34954  0,04235    C9019  0,02028  3,41033  0,10400 

C3010  0,07676  4,30699  0,00364    C3400  0,01902  3,48328  0,03308 

C9017  0,06677  3,10942  0,10000    C9024  0,01642  3,16109  0,12045 

C9021  0,06630  3,58967  0,07728    C9007  0,01582  3,32219  0,12373 

C3270  0,06403  3,47112  0,03428    C9009  0,01407  3,55623  0,08977 

C2141  0,06395  3,15805  0,06598    C3020  0,01289  3,38602  0,03836 

C9028  0,06188  3,12462  0,08992    C6240  0,01289  3,08815  0,10438 

C9018  0,05770  3,61094  0,07310    C3021  0,01289  3,38602  0,03836 

C5120  0,05264  4,82371  0,00160    C2140  0,01289  4,14590  0,00653 

C2260  0,05243  3,09119  0,11339    C9006  0,01094  3,43465  0,10657 

C9014  0,05234  3,64742  0,06756    C3380  0,00602  2,97872  0,16946 

C9025  0,05178  3,63222  0,06058    C9029  0,00361  3,14894  0,11931 

C5230  0,05149  3,27660  0,06070    C3090  0,00110  1,00000  0,00000 

C1280  0,05149  3,27660  0,06070    C6440  0,00110  1,00000  0,00000 

C3190  0,05133  3,07903  0,08441    C4020  0,00110  1,00000  0,00000 

C1441  0,05133  4,01216  0,01158    C7010  0,00110  1,00000  0,00000 
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Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

  Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

C6020  0,00083  1,00000  0,00000    I077  0,00000  1,66667  0,00000 

I005  0,00080  3,90274  0,01569    I087  0,00000  4,07295  0,00818 

C1210  0,00059  1,00000  0,00000    I089  0,00000  6,34650  0,00002 

C7120  0,00039  1,00000  0,00000    I090  0,00000  4,92401  0,00102 

C5470  0,00035  1,00000  0,00000    I096  0,00000  4,29483  0,00490 

I207  0,00033  4,44985  0,00576    I099  0,00000  5,51976  0,00107 

C4110  0,00024  1,00000  0,00000    I106  0,00000  1,83333  0,00000 

C1420  0,00024  1,00000  0,00000    I119  0,00000  4,29483  0,00490 

C6350  0,00024  1,00000  0,00000    I129  0,00000  1,66667  0,00000 

C3401  0,00012  4,45897  0,00634    I132  0,00000  1,87500  0,00000 

C5190  0,00012  1,00000  0,00000    I135  0,00000  4,34650  0,00330 

C1290  0,00012  1,00000  0,00000    I139  0,00000  4,32523  0,00348 

C4050  0,00004  1,00000  0,00000    I140  0,00000  1,87500  0,00000 

C1010  0,00004  1,00000  0,00000    I141  0,00000  4,33435  0,00336 

C6040  0,00004  1,00000  0,00000    I159  0,00000  4,07295  0,00818 

C3310  0,00000  3,09422  0,10354    I164  0,00000  5,51976  0,00107 

C5130  0,00000  3,10334  0,08168    I182  0,00000  4,33435  0,00336 

C9031  0,00000  3,75076  0,02918    I183  0,00000  1,87500  0,00000 

I034  0,00000  4,47720  0,00353    I186  0,00000  6,34650  0,00002 

C5471  0,00000  1,60000  0,00000    I192  0,00000  1,87500  0,00000 

C2142  0,00000  4,14894  0,00648    I198  0,00000  1,87500  0,00000 

E006  0,00000  1,87500  0,00000    I200  0,00000  4,20973  0,00520 

E020  0,00000  5,05775  0,00075    I203  0,00000  1,50000  0,00000 

E023  0,00000  5,00912  0,00105    I209  0,00000  1,87500  0,00000 

E031  0,00000  4,30699  0,00500    I210  0,00000  1,75000  0,00000 

E037  0,00000  1,87500  0,00000    I216  0,00000  1,87500  0,00000 

E042  0,00000  4,42553  0,00276    E033  0,00000  4,02128  0,00926 

E044  0,00000  1,87500  0,00000    E047  0,00000  4,33435  0,00336 

E085  0,00000  4,46809  0,00307    E075  0,00000  1,50000  0,00000 

I001  0,00000  4,92401  0,00102    I083  0,00000  4,40729  0,00934 

I004  0,00000  4,08511  0,01111    I088  0,00000  4,14894  0,00598 

I007  0,00000  1,60000  0,00000    I116  0,00000  1,85714  0,00000 

I008  0,00000  1,87500  0,00000    I117  0,00000  4,33435  0,00336 

I012  0,00000  4,14894  0,00598    I136  0,00000  4,34650  0,00379 

I014  0,00000  4,27356  0,00542    I156  0,00000  1,75000  0,00000 

I015  0,00000  1,66667  0,00000    I208  0,00000  5,30395  0,00033 

I028  0,00000  1,87500  0,00000    I218  0,00000  1,87500  0,00000 

I032  0,00000  4,29483  0,00490    E001  0,00000  1,85714  0,00000 

I036  0,00000  1,80000  0,00000    E002  0,00000  4,26444  0,00568 

I040  0,00000  4,14894  0,00598    E003  0,00000  4,40729  0,00809 

I058  0,00000  4,42553  0,00276    E005  0,00000  1,87500  0,00000 

I063  0,00000  4,33435  0,00336    E016  0,00000  4,07599  0,00755 

I068  0,00000  4,46809  0,00307    E024  0,00000  4,07295  0,00818 

I071  0,00000  5,82067  0,00014    E025  0,00000  4,64438  0,00606 
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Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

  Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

E027  0,00000  1,85714  0,00000    I092  0,00000  5,37994  0,00026 

E029  0,00000  4,02128  0,00926    I097  0,00000  1,50000  0,00000 

E036  0,00000  4,27356  0,00542    I100  0,00000  6,34650  0,00002 

E040  0,00000  4,27052  0,00724    I103  0,00000  4,34650  0,00330 

E046  0,00000  4,62918  0,00544    I110  0,00000  5,14286  0,00059 

E049  0,00000  4,39514  0,00276    I115  0,00000  1,75000  0,00000 

E053  0,00000  4,34650  0,00330    I118  0,00000  4,36170  0,00403 

E054  0,00000  4,33435  0,00336    I124  0,00000  4,46809  0,00307 

E056  0,00000  3,79027  0,02111    I125  0,00000  4,39514  0,00276 

E062  0,00000  4,49240  0,00269    I126  0,00000  1,50000  0,00000 

E065  0,00000  4,27356  0,00542    I133  0,00000  4,42553  0,00276 

E066  0,00000  4,27052  0,00724    I134  0,00000  4,29483  0,00490 

E067  0,00000  4,40122  0,01162    I145  0,00000  5,82067  0,00014 

E073  0,00000  4,35258  0,00327    I151  0,00000  5,37994  0,00026 

E076  0,00000  4,62918  0,00544    I154  0,00000  4,26444  0,00568 

E079  0,00000  1,87500  0,00000    I167  0,00000  1,87500  0,00000 

E080  0,00000  4,62918  0,00544    I175  0,00000  4,38298  0,00343 

E089  0,00000  4,29483  0,00490    I185  0,00000  4,36170  0,00403 

E090  0,00000  4,57143  0,00747    I187  0,00000  4,95745  0,00088 

E094  0,00000  1,80000  0,00000    I190  0,00000  1,85714  0,00000 

E098  0,00000  4,40122  0,01162    I195  0,00000  4,34650  0,00330 

I002  0,00000  4,36170  0,00403    I196  0,00000  5,51976  0,00107 

I010  0,00000  4,46809  0,00307    I204  0,00000  4,14894  0,00598 

I016  0,00000  4,34650  0,00330    I205  0,00000  4,08511  0,00934 

I021  0,00000  4,34650  0,00330    I211  0,00000  4,34650  0,00330 

I023  0,00000  4,39514  0,00276    I217  0,00000  4,33435  0,00336 

I033  0,00000  1,75000  0,00000    C5170  0,00000  3,18845  0,06374 

I035  0,00000  4,14286  0,01084    E004  0,00000  5,37994  0,00026 

I038  0,00000  4,33435  0,00336    E012  0,00000  4,60790  0,00657 

I039  0,00000  4,14894  0,00598    E013  0,00000  4,40729  0,00809 

I041  0,00000  6,00000  0,00009    E015  0,00000  1,75000  0,00000 

I046  0,00000  1,80000  0,00000    E017  0,00000  4,60486  0,00565 

I048  0,00000  1,50000  0,00000    E026  0,00000  1,83333  0,00000 

I049  0,00000  5,05775  0,00075    E030  0,00000  4,02128  0,00926 

I051  0,00000  4,31915  0,01111    E032  0,00000  4,30699  0,00500 

I054  0,00000  4,14286  0,01084    E034  0,00000  4,06383  0,00986 

I055  0,00000  4,39514  0,00276    E035  0,00000  5,37994  0,00026 

I060  0,00000  4,10638  0,00897    E038  0,00000  5,37994  0,00026 

I064  0,00000  1,50000  0,00000    E041  0,00000  4,58663  0,00694 

I065  0,00000  4,64438  0,00606    E045  0,00000  4,29483  0,00490 

I066  0,00000  4,42553  0,00276    E055  0,00000  4,60486  0,00565 

I072  0,00000  4,34650  0,00330    E064  0,00000  4,29483  0,00490 

I081  0,00000  4,95745  0,00088    E069  0,00000  4,30699  0,00500 

I086  0,00000  6,00000  0,00009    E071  0,00000  4,58663  0,00694 
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Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality   

Elemento
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

E074  0,00000  4,60790  0,00657   I168  0,00000 4,38298  0,00343

E077  0,00000  4,64438  0,00606   I176  0,00000 6,29787  0,00002

E083  0,00000  4,60790  0,00657   I179  0,00000 4,10638  0,00897

E087  0,00000  5,37994  0,00026   C1421  0,00000 1,75000  0,00000

E088  0,00000  4,12158  0,00806   E007  0,00000 4,38298  0,00314

E092  0,00000  5,37994  0,00026   E009  0,00000 4,35258  0,00327

E093  0,00000  4,07599  0,00755   E011  0,00000 1,87500  0,00000

E095  0,00000  4,12158  0,00806   E028  0,00000 5,51976  0,00107

E096  0,00000  4,60486  0,00567   E070  0,00000 5,51976  0,00107

E099  0,00000  4,60790  0,00657   E081  0,00000 5,82067  0,00014

I003  0,00000  4,27356  0,00542   E091  0,00000 4,35258  0,00327

I022  0,00000  4,58663  0,00694   I037  0,00000 4,07599  0,00755

I024  0,00000  1,83333  0,00000   I042  0,00000 1,87500  0,00000

I025  0,00000  1,83333  0,00000   I045  0,00000 4,33435  0,00336

I029  0,00000  4,08511  0,01111   I047  0,00000 5,51976  0,00107

I052  0,00000  4,64438  0,00606   I073  0,00000 1,80000  0,00000

I082  0,00000  4,06383  0,00986   I076  0,00000 1,87500  0,00000

I094  0,00000  3,51368  0,02912   I095  0,00000 4,34650  0,00379

I121  0,00000  4,08511  0,01111   I107  0,00000 1,87500  0,00000

I149  0,00000  4,34043  0,00750   I130  0,00000 1,87500  0,00000

I194  0,00000  4,27356  0,00542   I148  0,00000 5,30395  0,00033

I199  0,00000  4,60486  0,00567   I153  0,00000 1,87500  0,00000

I212  0,00000  4,07295  0,01286   I157  0,00000 4,08815  0,01013

I069  0,00000  4,07599  0,00755   I158  0,00000 4,08815  0,01013

I101  0,00000  6,29787  0,00002   I161  0,00000 4,15502  0,00589

I102  0,00000  6,29787  0,00002   I174  0,00000 5,82067  0,00014

I108  0,00000  6,29787  0,00002   I191  0,00000 4,29483  0,00482

I170  0,00000  4,38298  0,00314   I220  0,00000 4,27356  0,00542

E059  0,00000  4,34650  0,00379   C9032  0,00000 4,62918  0,00544

I078  0,00000  1,85714  0,00000   E039  0,00000 1,87500  0,00000

I091  0,00000  1,87500  0,00000   E063  0,00000 4,66565  0,00724

I104  0,00000  5,30395  0,00033   I006  0,00000 4,28267  0,00646

I123  0,00000  6,29787  0,00002   I009  0,00000 5,30395  0,00033

I214  0,00000  6,29787  0,00002   I013  0,00000 5,03647  0,00084

E010  0,00000  4,14894  0,00598   I017  0,00000 1,85714  0,00000

E018  0,00000  6,29787  0,00002   I062  0,00000 5,30395  0,00033

E019  0,00000  4,57143  0,00747   I122  0,00000 1,66667  0,00000

E086  0,00000  4,10638  0,00897   I127  0,00000 1,75000  0,00000

I057  0,00000  4,10638  0,00897   I144  0,00000 4,15502  0,00589

I067  0,00000  4,49240  0,00269   I152  0,00000 4,35258  0,00327

I079  0,00000  1,80000  0,00000   I166  0,00000 1,87500  0,00000

I113  0,00000  4,58663  0,00694   I188  0,00000 1,87500  0,00000

I146  0,00000  4,10638  0,00897   I197  0,00000 1,87500  0,00000

I165  0,00000  1,80000  0,00000   I206  0,00000 5,30395  0,00033
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Elemento 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality   

Elemento
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

I219  0,00000  4,10942  0,00944   E061  0,00000 4,34650  0,00379

I011  0,00000  4,34650  0,00379   E068  0,00000 4,58663  0,00593

I019  0,00000  4,35258  0,00327   E078  0,00000 4,27356  0,00542

I020  0,00000  4,06383  0,00900   E082  0,00000 4,60486  0,00567

I098  0,00000  1,66667  0,00000   E097  0,00000 4,60486  0,00567

I105  0,00000  4,30699  0,00500   I026  0,00000 4,60486  0,00567

I112  0,00000  1,66667  0,00000   I053  0,00000 4,23404  0,00914

I128  0,00000  4,34650  0,00379   I056  0,00000 1,75000  0,00000

I138  0,00000  4,06383  0,00900   I061  0,00000 4,08511  0,01111

I142  0,00000  4,20973  0,00520   I075  0,00000 4,07295  0,01286

I160  0,00000  4,02128  0,00926   I085  0,00000 4,28267  0,00646

I177  0,00000  4,30699  0,00500   I109  0,00000 1,75000  0,00000

I181  0,00000  1,80000  0,00000   I131  0,00000 4,08511  0,01111

E008  0,00000  1,75000  0,00000   I143  0,00000 4,58663  0,00593

E058  0,00000  4,39514  0,00276   I171  0,00000 5,03647  0,00084

E072  0,00000  4,07295  0,00818   I215  0,00000 4,30699  0,00500

E084  0,00000  4,35258  0,00327   I093  0,00000 4,03647  0,01121

I018  0,00000  1,75000  0,00000   I120  0,00000 1,75000  0,00000

I030  0,00000  5,00912  0,00105   I155  0,00000 4,03647  0,01121

I043  0,00000  4,29483  0,00482   I189  0,00000 4,20973  0,00520

I050  0,00000  4,10942  0,00944   I027  0,00000 1,87500  0,00000

I070  0,00000  4,29483  0,00482   I031  0,00000 4,20973  0,00520

I074  0,00000  4,42553  0,00276   I178  0,00000 4,35258  0,00327

I080  0,00000  5,00912  0,00105   I111  0,00000 4,08815  0,01013

I084  0,00000  4,10942  0,00944   I172  0,00000 5,03647  0,00084

I114  0,00000  4,42553  0,00276   I044  0,00000 1,87500  0,00000

I147  0,00000  4,14286  0,01084   I059  0,00000 1,87500  0,00000

I163  0,00000  4,08815  0,01013   I202  0,00000 4,33435  0,00336

I169  0,00000  4,27356  0,00542   I150  0,00000 1,87500  0,00000

I173  0,00000  1,87500  0,00000              

I184  0,00000  1,85714  0,00000              

I193  0,00000  5,03647  0,00084              

I201  0,00000  4,06383  0,00900              

I221  0,00000  5,00912  0,00105              

E014  0,00000  1,83333  0,00000              

E021  0,00000  1,80000  0,00000              

E022  0,00000  4,60486  0,00567              

E043  0,00000  4,58663  0,00593              

E048  0,00000  1,83333  0,00000              

E050  0,00000  4,60486  0,00565              

E051  0,00000  4,60486  0,00565              

E052  0,00000  4,08511  0,01111              

E057  0,00000  4,58663  0,00694              

E060  0,00000  4,66565  0,00724              
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7.3.2. Cálculos da Segunda Observação 

Os cálculos apresentados foram efectuados, com os dados recolhidos do log do fórum, 
pelo software “NodeXL” 
 

Elemento  Degree 
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality   

Elemento Degree
Betweenness 
Centrality 

Closeness 
Centrality 

Eigenvector 
Centrality 

C1340  78  1,000  1,000 0,242   C5230  10 0,000  1,872 0,078

C1420  78  1,000  1,000 0,242   C5310  10 0,000  1,872 0,078

C3012  78  1,000  1,000 0,242   C5390  10 0,000  1,872 0,078

C3190  78  1,000  1,000 0,242   C5470  10 0,000  1,872 0,078

C5460  79  1,000  1,000 0,242   C6020  10 0,000  1,872 0,078

C6430  78  1,000  1,000 0,242   C6040  10 0,000  1,872 0,078

C9001  78  1,000  1,000 0,242   C6150  10 0,000  1,872 0,078

C9011  78  1,000  1,000 0,242   C6250  10 0,000  1,872 0,078

C9000  78  1,000  1,000 0,242   C6251  10 0,000  1,872 0,078

N5340  78  1,000  1,000 0,242   C6320  10 0,000  1,872 0,078

C1010  10  0,000  1,872 0,078   C6330  10 0,000  1,872 0,078

C1280  10  0,000  1,872 0,078   C6440  10 0,000  1,872 0,078

C1320  10  0,000  1,872 0,078   C7010  10 0,000  1,872 0,078

C1440  10  0,000  1,872 0,078   C7011  10 0,000  1,872 0,078

C1441  10  0,000  1,872 0,078   C7120  10 0,000  1,872 0,078

C1460  10  0,000  1,872 0,078   C7210  10 0,000  1,872 0,078

C2090  10  0,000  1,872 0,078   C7211  10 0,000  1,872 0,078

C2140  10  0,000  1,872 0,078   C7212  10 0,000  1,872 0,078

C2160  10  0,000  1,872 0,078   C9014  10 0,000  1,872 0,078

C2230  10  0,000  1,872 0,078   C9016  10 0,000  1,872 0,078

C2260  10  0,000  1,872 0,078   C9028  10 0,000  1,872 0,078

C3010  10  0,000  1,872 0,078   C9017  10 0,000  1,872 0,078

C3011  10  0,000  1,872 0,078   C9022  10 0,000  1,872 0,078

C3020  10  0,000  1,872 0,078   C9003  10 0,000  1,872 0,078

C3030  10  0,000  1,872 0,078   C9015  10 0,000  1,872 0,078

C3060  10  0,000  1,872 0,078   C9025  10 0,000  1,872 0,078

C3160  10  0,000  1,872 0,078   C9010  10 0,000  1,872 0,078

C3310  10  0,000  1,872 0,078   C8981  10 0,000  1,872 0,078

C3380  10  0,000  1,872 0,078   C9006  10 0,000  1,872 0,078

C3400  10  0,000  1,872 0,078   C9019  10 0,000  1,872 0,078

C3470  10  0,000  1,872 0,078   C9020  10 0,000  1,872 0,078

C4020  10  0,000  1,872 0,078   C9002  10 0,000  1,872 0,078

C4050  10  0,000  1,872 0,078   C9012  10 0,000  1,872 0,078

C4110  10  0,000  1,872 0,078   C9024  10 0,000  1,872 0,078

C5020  10  0,000  1,872 0,078   C9023  10 0,000  1,872 0,078

C5120  10  0,000  1,872 0,078   C9005  10 0,000  1,872 0,078

C5121  10  0,000  1,872 0,078   C9030  10 0,000  1,872 0,078

C5130  10  0,000  1,872 0,078   C9018  10 0,000  1,872 0,078

C5150  10  0,000  1,872 0,078   C9013  10 0,000  1,872 0,078

C5170  10  0,000  1,872 0,078            
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