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RESUMO 

 

Esta pesquisa faz uma análise da importância do esquecimento organizacional para o crescimento 

das organizações que aprendem. O objetivo é mostrar a partir da sua importância como o 

esquecimento organizacional interfere no processo de aprendizagem. Com base em uma revisão 

literária, observa-se que as empresas necessitam desaprender conhecimentos obsoletos de sua 

memória organizacional para obterem maiores chances de se manter no mundo dos negócios. 

Deste modo, o desaprender pode ser visto como o abandono das práticas, ou até mesmo estratégias 

inteiras, que eram dominantes, mas que estão perdendo seu espaço frente a novas práticas ou 

estratégias. Cabe destacar ainda, que no estudo de uma organização do conhecimento seu ativo 

principal é o conhecimento, e que sua vantagem competitiva vem efetivamente desse pressuposto. 

E por fim, ressalta-se que o esquecimento leva a novas inovações e a renovação a novas rotinas 

organizações e tomada de decisão.  

 

Palavras-Chave: Memória Organizacional, Desaprendizagem e Esquecimento Organizacional. 

 

ABSTRACT 

This research examines the importance of organizational forgetting to the growth of learning 

organisations. The goal is to show from its importance as the organizational forgetting interferes 

with the learning process. Based on a literary review, noted that companies need to unlearn 

knowledge obsolete of its organizational memory to obtain higher chances of remain in the 

business world. Thus, the unlearning can be seen as the abandonment of practices, or even entire 

strategies, which were dominant, but you are wasting your space front of new practices or 

strategies. The study concluded that a knowledge-based organization is one in which its main asset 

is the knowledge, and that its competitive advantage comes effectively this assumption. Finally, it 

should be noted that the forgetting leads to new innovations and renewal the new routines and 

decision-making organizations. 

 

Keywords: Memory Organizational, Unlearning, Organizational Forgetting. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário da aprendizagem organizacional refere-se essencialmente à necessidade sentida 

no âmbito organizacional de atingir uma mudança bem sucedida. Contudo, as organizações têm 

um grande desafio: para sobreviver e crescer no mercado, elas precisam aprender rapidamente não 

só a perceber o rumo das mudanças, mas também a desenvolver meios de enfrentá-las.  

A aprendizagem organizacional passa a ser vista como uma busca proposital, com o 

objetivo de reter e incrementar a competitividade, a produtividade e a inovação, em circunstâncias 

de incertezas tecnológicas e de mercado, considerando – se que quanto maiores as incertezas, 

maior será a necessidade de aprender. 

O estudo do conhecimento tem passado por muitas sociedades, sendo foco de trabalho de 

muitos filósofos desde a antiguidade, teólogos, cientistas, humanistas e nos últimos anos por 

teóricos de gestão, mas só recentemente, com a expansão da economia globalizada, as 

organizações perceberam a sua importância pelo diferencial que representa como um valioso 

recurso estratégico para as pessoas, organizações e o mundo dos negócios. E assim, junto com o 

aprendizado organizacional as empresas também precisam gerenciar seus processos para garantir 

que elas são capazes de esquecer qualquer conhecimento que deve ser descartado e não esquecer o 

conhecimento que deverá ser mantido.  

Neste estudo, argumenta-se que o foco na aprendizagem organizacional tem obscurecido o 

processo igualmente importante do esquecimento organizacional. Além disso, acredita-se que a 

discussão em torno da aprendizagem organizacional tem de ser complementada por uma ideia 

mais clara de como e em que circunstâncias, as organizações esquecem, desaprendem ou perdem o 

conhecimento. 

Este trabalho tem como objetivo geral contribuir para a compreensão do esquecimento 

organizacional como ferramenta necessária para facilitar a incorporação de novos conhecimentos 

por parte das organizações e como objetivos específicos:  

I) Identificar os tipos de esquecimentos organizacionais; 

II) Apontar as vantagens do esquecimento para manter as organizações produtivas e 

eficazes;  

III) Ressaltar a importância da gestão do conhecimento para o tratamento adequado de 

informações, e;  
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IV) Compreender o papel da aprendizagem organizacional como diferencial para a 

sobrevivência das organizações. 

A metodologia utilizada na pesquisa consistiu em revisão literária de publicações dos 

grandes estudiosos como Holan e Phillips, considerados os pioneiros no estudo do esquecimento 

organizacional. 

O interesse pelo tema se deu inicialmente por curiosidade com o intuito de saber como as 

organizações lidam com esse esquecimento e posteriormente porque se verificou que é um assunto 

pouco explorado na literatura brasileira, mas de suma importância para o processo de 

aprendizagem organizacional.  

Este trabalho é composto por cinco capítulos incluindo esta introdução.  

No capítulo dois, o estudo inicia com um resgate bibliográfico do conceito de Gestão do 

Conhecimento, suas principais políticas, processos e ferramentas gerenciais para uma melhor 

compreensão dos processos produtivos ou de prestação de serviço com relação aos níveis 

estratégicos visados pela organização para gerar resultados para empresa. 

No capítulo três, aborda-se a aprendizagem e a mudança organizacional visando destacar 

que as organizações estão em constante mudança e por isso devem esquecer práticas que não mais 

as interessam, de modo a facilitar o armazenamento de novos conhecimentos.  

No capítulo quatro, analisa-se os conceitos de memória organizacional e esquecimento 

organizacional, os tipos de esquecimento, aprendizagem e desaprendizagem organizacional, 

analisando suas relações entre novos conhecimentos e o esquecimento organizacional. 

Por fim, no capítulo quinto, são expendidas as considerações finais sobre o papel do 

esquecimento organizacional. 
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2 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

O conceito de gestão do conhecimento surgiu com a contribuição de vários pesquisadores, 

no Japão por Nonaka e Takeuchi, nos EUA por Tomas Davenport e na Suécia por Sveiby, e a 

partir daí começou a fazer parte do novo conjunto de estratégias utilizadas pelas empresas. A 

partir dos anos 1990 esse conceito foi ganhando cada vez mais impulso e fazendo parte dos novos 

modelos de gestão. Embora o modelo japonês fosse bem diferente dos demais, ele vem sendo 

reformulado e adaptado para a realidade de vários países como a sociedade do conhecimento. 

Drucker (1993) define sociedade do conhecimento como sendo a primeira sociedade 

humana onde o crescimento é potencialmente ilimitado, pois este difere de todos os outros meios 

de produção, uma vez que não pode ser herdado ou concedido. Ele tem que ser adquirido  por cada 

indíviduo e todos começam com o  mesmo e total desconhecimento. 

Portanto, a sociedade do conhecimento exige o aperfeiçoamento da competência 

tecnológica e organizacional das empresas, por meio da capacidade de absorver e transformar 

essas informações em conhecimento. Essa nova sociedade, consequentemente, trouxe consigo 

mudanças nas estruturas da economia, das organizações e no conceito de trabalhador. 

Drucker (1993) afirma que na sociedade pós - industrial, o principal responsável pela 

promoção do crescimento econômico e pela tomada de decisões eficazes numa organização é o 

conhecimento. Os bens e serviços que produzem e consumem é cada vez mais intenso em 

tecnologia e conhecimento. A nova economia não se refere somente às indústrias de software ou a 

tecnologias da informação e comunicação. Se refere também a novas fontes de vantagens 

competitivas, como a capacidade de inovar e criar novos produtos e explorar novos mercados. 

Na economia da era do conhecimento, este se estabelece como uma nova fonte de riqueza, 

e não mais em recursos naturais, mão de obra ou o capital. Ao contrário dos recursos naturais, o 

conhecimento, além de não ser um produto escasso, cresce quando é compartilhado. Dessa forma, 

numa economia do conhecimento os recursos são ilimitados. 

Uma organização do conhecimento se constrói a partir de trabalhadores do conhecimento. 

As novas empresas da era pós-industrial exigem dos profissionais uma intimidade maior tanto 

com os produtos dessa organização como com seu gerenciamento. O novo trabalhador do 

conhecimento converte informação em conhecimento, utilizando suas competências, contando 

com o auxilio de fornecedores de informações ou de conhecimento especializado.  

Drucker (1993) confirma que na sociedade do conhecimento, os trabalhadores 

desempenham um papel fundamental. Somente através do conhecimento as empresas podem se 
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inovar, mantendo-se vivas, ativas e competitivas. Cada vez mais cresce o número de profissionais 

que trabalham no campo da informação e das ideias. 

Na economia da era industrial, o ser humano trabalhava para a máquina. Hoje, no entanto, 

as partes mais valiosas das atividades que se exerce na era do conhecimento são essencialmente, 

humanas - sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos. Stewart (1998) afirma que as 

ferramentas e o produto do trabalho, do trabalhador do conhecimento leva consigo: o seu cérebro. 

E para satisfazer essas exigências e competir com eficácia nos mercados globais, as velhas 

formas hierárquicas não podem produzir as melhorias necessárias em velocidade, qualidade e 

produtividade. Faz-se necessário tomar consciência da necessidade premente de gerenciar de 

maneira eficaz o conhecimento. Dessa forma, o novo papel das organizações se volta para a 

mobilização de potenciais criadores e transformadores para sobreviverem à complexidade do 

ambiente globalizado e à imprevisibilidade do futuro. Nos dias de hoje, para que as empresas 

sobrevivam é necessário construir uma base de conhecimento e se essa base não for gerenciada de 

forma efetiva, a empresa poderá ser levada ao fracasso. 

O quadro1 mostra aspectos sobre a mudança de paradigma das empresas baseadas no 

conhecimento. 

Quadro 01 -  Mudanças nas empresas baseadas no conhecimento 

Paradigmas das empresas na era Industrial do Conhecimento 

Aspectos Era industrial Era do conhecimento 

Pessoais Geradores de custos ou 

recursos. 

Geradores de receita. 

Fonte do poder dos 

gerentes 

Nível hierárquico na 

organização. 

Nível de conhecimento. 

Luta de poder Operários X 

Capitalistas. 

Trabalhadores do conhecimento X 

gerentes. 

  Informação Instrumento de 

controle. 

Ferramenta para comunicação. 

 

Produção 

Operários processando 

recursos físicos para 

criar produtos 

tangíveis. 

Trabalhadores convertendo conhecimento 

em estruturas  tangíveis. 

Gargalhos da produção Capital financeiro e 

habilidades humanas. 

Tempo e conhecimento. 
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Fluxo de produção Direcionados pelas 

maquinas, sequencial. 

Direcionados pelas ideias, caótico. 

Conhecimento Apenas mais uma 

ferramenta ou recurso. 

O foco do negocio. 

Propósito aprendizado Aplicação de novas 

ferramentas. 

Criação de novos ativos. 

Valores de mercados Decorrentes, em 

grande parte, dos 

ativos tangíveis. 

Decorrentes, em grande parte, dos ativos 

intangíveis. 

Fonte: Adaptado de Terra, (2000, p. 46). 

 

Cada vez mais as empresas serão diferenciadas com base no que sabem e tais mudanças e 

pressões tornam o conhecimento vital para as organizações. Conforme destaca Quinn (1980), os 

intangíveis que agregam valor à maioria dos produtos e serviços são baseados em conhecimento: 

know - how técnico, projeto de produtos, apresentação de marketing, entendimento do cliente, 

criatividade pessoal e inovação. Pontos fortes do conhecimento como velocidade, qualidade e 

produtividade são necessários numa economia global progressivamente competitiva e 

continuamente dinâmica. 

2.1 Conceito de conhecimento 

Conforme Nonaka e Takeuchi (1997, p. 63), “o conhecimento pode ser definido como uma 

crença justificadamente verdadeira”. Para Santos e Fialho (2006), conhecimento é um conjunto 

completo de informações, dados e relações que levam as pessoas à tomada de decisão, à realização 

de tarefas e à criação de novas informações ou novos conhecimentos.  

Segundo Davenport & Prusak (2003, p. 6):  

 

[...] o conhecimento envolve aspectos mais amplos e profundos, conhecimento é uma 

mistura fluída de experiência condensada, valores, informação contextual e insight 

experimentando, a qual proporciona uma estrutura para avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas 

organizações, ele costuma estar incorporado não só em documentos [...], mas também em 

rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

 

Essa definição torna imediatamente claro que o conhecimento não é algo puro nem 

simples: é uma mistura de vários elementos; é fluido e ao mesmo tempo formalmente estruturado; 
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é intuitivo e por isso difícil de definir em palavras ou de ser plenamente entendido em termos 

lógicos. 

Para Santos e Fialho (2006), uma das principais dificuldades de definir o que é 

conhecimento está no fato de que ele depende muito do contexto. Embora, a perspectiva à qual se 

interpreta o conhecimento é fundamental na medida em que se determina a maneira como a gestão 

na empresa será abordada.  

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson (2002), o conhecimento pode ser visto como 

informações repletas de experiência, julgamento, insights e valores. Lacombe e Heilborn (2003), 

corroboram com os autores quando mencionam que o conhecimento também pode ser definido 

como conteúdo de valor agregado do pensamento humano, derivado da percepção e manipulação 

inteligente das informações. 

Gestão do conhecimento significa organizar as principais políticas, processos e ferramentas 

gerenciais para uma melhor compreensão dos processos produtivos ou de prestação de serviço 

com relação aos níveis estratégicos visados pela organização para gerar resultados para empresa. 

De acordo com Nonaka e Takeuchi (2008), quanto mais turbulentos os tempos, quanto 

mais complexo o mundo, mais paradoxos existem. As contradições, as inconsistências, os dilemas 

e as polaridades abundam nestes dias e nesta época. As empresas bem sucedidas estão não apenas 

enfrentando este paradoxo, mas também tirando vantagens.  

Para Santos e Fialho (2006), atualmente, os recursos econômicos primordiais não são mais 

o capital, nem naturais ou a mão de obra,  mas o conhecimento. As empresas bem sucedidas tem 

em todos os seus setores as melhores informações ou se utilizam de forma mais eficaz o seu 

conhecimento. 

Paiva (1999, p. 76) revela que: 

 
... o conhecimento passou a representar importante diferencial competitivo, para as 

empresas que sabem adquiri-lo, mantê-lo e utilizá-lo de forma eficiente e eficaz. Esse 

conhecimento passou a gerar o Capital intelectual que, às vezes é bem mais importante 

que o Capital Econômico. 

 

Para Salim (2001), a gestão do conhecimento sintetiza um processo, articulado e 

intencional, destinado a promover o desempenho global organizacional, baseado na criação e a 

circulação do conhecimento, enquanto, para Nonaka e Takeuchi (1997), a gestão do conhecimento 

é como uma atividade de divulgar e explicar o conhecimento que está embutido nas práticas 

individuais ou coletivas da organização.  
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2.2 Etapas do conhecimento 

Nesse sentido, muitos autores que escrevem sobre gestão do conhecimento fizeram questão 

de distinguir dado, informação e conhecimento, pois a confusão de cada um deles pode gerar 

enormes dispêndios para uma organização. 

 

2.2.1 Dados 

 

 Por mais primário que possa soar, é importante frisar que dado, informação e 

conhecimento não são sinônimos. O sucesso ou o fracasso organizacional pode depender em 

determinadas ocasiões de se saber de qual deles é necessário utilizá-lo.  

Segundo Davenport e Prusak (2003), dados são um conjunto de fatos e objetivos distintos e 

que são relacionados a um evento. Em um contexto organizacional, dados são utilitariamente 

descritos como registros estruturados de transações ou seja os dados não revelam fatos 

pormenorizados. Para Peter Drucker (1993, p. 9) as informações são dados "dotados de relevância 

e propósito", o que de certo sugere que dados, por si só, têm pouca relevância ou propósito. 

Fialho (2006) define dados como sinais desprovidos de interpretação ou significados. São 

números, palavras, figuras, textos, gráficos ou qualquer sinal desprovido de contexto. Quando 

esses dados são organizados num contexto, há a informação. 

Conforme Santos e Santana (2002), os dados também podem ser como um elemento 

básico, formado por um signo ou um conjunto finito de signos que não contém, intrinsecamente, 

um componente semântico, mas somente elementos sintáticos. 

Um dado precisa ter algum valor por ser um evento fora do contexto e sem significado para 

o sistema. Para que os dados se tornem úteis como informação, é necessário que as pessoas 

correlacioná-los e atuar sobre eles. Um dos desafios dentro da Gestão do conhecimento é filtrar 

essa massa de registros que foi coletada para determinar quais deles agregam valor ou têm um real 

significado para as organizações. 

 

2.2.2 Informação 

Apesar de os termos informação e conhecimento serem frequentemente usados de modo 

intercambiável, existe uma clara distinção entre ambos. Como Nonaka e Takeuchi (2008, p.56) 

afirmam, “a informação consiste em diferenças que fazem a diferença". A informação proporciona 

um novo ponto de vista para a interpretação de eventos ou objetos, que torna visíveis os 

significados previamente invisíveis ou ilumina conexões inesperadas. Portanto, a informação é um 

meio necessário ou material para extrair e construir o conhecimento, acrescentando-lhe algo ou 
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reestruturando-o. A informação abrange duas perspectivas, uma relacionada à quantidade ou 

volume (sintática), outra baseada na significação (semântica).  

Para Nonaka e Takeuchi (2008), a informação no aspecto semantico é mais importante 

para a criação do conhecimento, pois enfoca o significado transmitido. Não sendo possível  limitar 

apenas no aspecto sintático, uma vez que não se consegue captar a real importância da informação 

no processo de criação do conhecimento. 

Ainda segundo Nonaka e Takeuchi (2008), a informação é um fluxo de mensagens, 

enquanto o conhecimento é criado pelo mesmo fluxo de informação, mas amparado nas crenças e 

no compromisso de seu portador. 

Diferentemente do dado, a informação tem significado e ela não dá só forma ao receptor 

como ela própria tem uma forma: ela está organizada para determinada finalidade. Dados tornam-

se informação quando o seu criador lhes acrescenta significado e transformando-os em informação 

agregando valor de diversas formas. 

Por fim, a informação assim como o conhecimento são específicos ao contexto e 

relacionais por dependerem da situação, sendo criados dinamicamente na interação social entre as 

pessoas. Berger e Luckman (1966, apud NONAKA e TAKEUCHI 2008) argumentam que as 

pessoas que interagem, em um determinado contexto histórico e social, compartilham informações 

a partir das quais constroem o conhecimento social como uma realidade que, por sua vez, 

influencia seu discernimento, comportamento e atitude.  

 

2.2.3 Conhecimento 

 

Fialho (2006) define conhecimento como um conjunto completo de informações, dados e 

relações que levam as pessoas à tomada de decisão, à realização de tarefas e à criação de novas 

informações ou novos conhecimentos. Para Santos e Santana (2002) pode ser conceituado também 

como um conjunto de informações contextualizadas e dotadas de semânticas inerentes ao agente 

que o detém, e seu conteúdo semântico se dará em função do conjunto de informações que o 

compõem, de suas ligações com outras unidades de conhecimento e do processo de 

contextualização. 

Santos e Santana (2002, p.73), afirmam que ao analisar as relações entre dados, 

informações e conhecimentos definem a transformação de dados em conhecimento como um 

processo que: 

Se inicia em um grande volume de dados disponíveis nas organizações, em sua 

maioria baseados em sistemas mais simples e voltados, principalmente, ao atendimento de 
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funcionalidades operacionais, como, por exemplo, faturamento e controle financeiro 

(dados estruturados), ou artigos selecionados de publicações especializadas pelos usuários 

(dados não estruturados). Este conjunto de dados sofre uma intervenção humana e 

tecnológica, sendo maior a possibilidade de utilização dos recursos tecnológicos, 

principalmente por se tratar de grandes volumes a serem manipulados e processos que 

podem ser automatizados, ganhando alguma carga semântica e transformando-se, assim, 

em elementos que irão formar o conjunto de informações que será base para a próxima 

fase do processo, em que mais uma vez haverá intervenção humana e tecnológica, desta 

vez muito maior a humana, contextualizando estas informações e criando ligações entre 

estas unidades maiores - unidades de conhecimento - com outras unidades, formando, 

assim, uma rede que agrega valor e potencial de interpretação para este novo conjunto, 

formando agora a base de conhecimento. 

 

Nonaka (1991) revela que o conhecimento é altamente pessoal e difícil de realizar, o que 

dificulta sua transmissão e compartilhamento. Palpites subjetivos, insights, intuições, valores e 

emoções fazem parte desta categoria.  

Ainda segundo Nonaka e Konno (1998), um dos notáveis estudiosos da teoria do 

conhecimento organizacional, partindo dos estudos de Polanyi (1966), seguindo uma linha empirista, 

sustenta a tese de que o conhecimento de alto valor para a organização é tácito (fortemente relacionado 

à ação, aos procedimentos, às rotinas, às ideias, aos valores e às emoções), dinâmico (criado dentro de 

interações sociais entre indivíduos, grupos e organizações) e humanista (essencialmente relacionado à 

ação humana), motivo pelo qual dificilmente poderá ser gerenciado. 

Polanyi (1966, apud NONAKA e TAKEUCHI, 2008) afirma que os seres humanos 

adquirem conhecimento criando e organizando ativamente suas experiências. Assim, o 

conhecimento que pode ser expresso em palavras e números representa apenas a ponta do icerberg 

do corpo total do conhecimento. Conforme constata Polanyi (1966 apud NONAKA e 

TAKEUCHI, 2008, p.58), “podemos saber mais do que podemos dizer".  

Para tornar mais claro, Nonaka e Takeuchi (1997), representando a filosofia oriental, 

destacam a natureza do conhecimento como uma crença justificada e enfatizam a ação. Peter 

Senge, representando a filosofia ocidental, enfatiza a reflexão. Ambos buscam o mesmo objetivo e 

trabalham o mesmo caminho, entretanto, por entradas diferentes. Conhecimento é entendimento, é 

expertise, é a informação valiosa da mente combinada com experiência, contexto, interpretação e 

reflexão. 

 

2.3  Tipos de conhecimento 

 

Nonaka e Takeuchi (2008) ressaltam que o fator fundamental da teoria do conhecimento é 

a diferenciação entre conhecimento tácito e explícito e que o segredo para a criação do 

conhecimento está na mobilização e conversão do conhecimento tácito. Porém, cabe salientar que 
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o conhecimento tácito e explícito não são entidades totalmente separadas, pois não são lados 

contraditórios de um conceito em dois elementos. Ambos interagem e se comunicam entre si, 

complementado-se mutuamente. É esse dinamismo e a simultaneidade entre os dois lados que 

criam soluções novas e diferentes. 

 

Figura 1 - Soma dos conhecimentos gerando competência individual.

 

Fonte: Autora da Pesquisa. 

 

Dessa forma, competência no contexto do conhecimento empresarial pode ser definida 

como uma ampla combinação de conhecimentos, habilidades e características pessoais que 

resultam em comportamentos que podem ser observados e avaliados. 

Nonaka e Takeuchi (2008) afirmam que o conhecimento tácito é pessoal, especifico ao 

contexto e, por isso mesmo, difícil de formalizar e comunicar, pois é obtido através da prática. 

Assume o mesmo ponto de vista Sveiby (1998, p. 241), " o único conhecimento valioso é aquele 

que nos prepara para a ação, e esse tipo de conhecimento é aprendido da maneira mais fácil - pela 

prática". 

A filosofia japonesa, ao contrário da filosofia ocidental, considera o conhecimento tácito 

como o mais importante, pois se trata do conhecimento pessoal incorporado à experiência 

individual. Assim afirma Drucker (1993, p.24), "uma habilidade não poderia ser explicada por 

meio de palavras faladas ou escritas. Só poderia ser demonstrada e, portanto, a única forma de 

aprender uma habilidade seria através do aprendizado e da experiência". 

O conhecimento tácito envolve fatores intangíveis como, por exemplo, perspectivas e 

sistemas de valor do ser humano. Encontra-se enraizado nesses valores, nas ações, nas 

experiências e nas emoções, Como também possui uma importante dimensão cognitiva 

(esquemas, modelos mentais, crenças e percepções), que molda a forma como o mundo é 

percebido. Portanto, são características desse conhecimento subjetividade e intuição. 

Polanyi (1966 apud NONAKA e TAKEUCHI, 2008) afirma que o espírito interno rompe 

as tradicionais dicotomias entre mente e o corpo, a razão e a emoção, o sujeito e o objeto, o 

Conhecimento 
Explícito 

Conhecimento 
Tácito 

Competência 
Individual 
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conhecedor e o conhecido e assim parte do nosso conhecimento é fruto de nosso próprio esforço 

intencional de lidar com o mundo. 

Por outro lado, segundo afirma Nonaka & Konno (1998), o conhecimento explícito pode 

ser expresso em palavras e números, sendo facilmente comunicado e compartilhado sob a forma 

de dados brutos, fórmulas científicas, princípios universais, especificações e manuais. O 

conhecimento explícito pode ser facilmente transmitido, formalmente e sistematicamente, entre 

indivíduos. É processado, armazenado e transmitido eletronicamente de forma rápida, pois ao 

contrário do tácito ele é obtido principalmente pela educação formal. 

 

2.4 Dimensões da criação do conhecimento 

 

A teoria do conhecimento organizacional, desenvolvida por Nonaka e Takeuchi (1997), 

está baseada em uma espiral que se desenvolve dinamicamente em duas dimensões de análise; 

uma epistemológica (onde os autores se fundamentaram da distinção estabelecida por Polanyi 

entre conhecimento tácito e conhecimento explícito) e outra ontológica (preocupada com os níveis 

de entidades criadoras do conhecimento (individual, grupal, organizacional e interorganizacional). 

A dimensão epistemológica corresponde à conversão interativa entre conhecimento tácito e 

o conhecimento explicito. O conhecimento desenvolvido é transformado em conhecimento no 

nível de divisão e, possivelmente, na empresa ou entre organizações. 

A dimensão ontológica por sua vez ressalta que, como o conhecimento é criado por 

indivíduos, a organização deve apoiá-los, proporcionando-lhes contextos apropriados para a 

criação do conhecimento. Assim sendo, a dimensão ontológica diz respeito ao individuo no 

sistema da cadeia de valor que perpassa diferentes níveis de agregação e amplia as fronteiras 

organizacionais. 

A partir do conhecimento criado individualmente, o conhecimento organizacional se 

amplia, firmando-se como parte da rede de conhecimentos. O processo em espiral que ocorre em 

diferentes níveis ontológicos é uma das chaves para a compreensão da criação do conhecimento 

organizacional. 
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Figura 2 - Processo espiral do conhecimento. 

 

 

 
Fonte : Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

Esse processo ocorre dentro de uma comunidade de interação de expansão, que atravessa 

níveis e fronteiras interorganizacionais que interagem continuamente. Nonaka e Takeuchi (1997) 

defendem que, para o surgimento dessa espiral, existem quatro modos de conversão do 

conhecimento a partir da interação entre o conhecimento tácito e o explicito que são: Socialização, 

Externalização, Combinação e Internalização. Dessa forma, aprender significa, de forma  

continua, aplicar esses quatro modos de conversão do conhecimento.  

De acordo com Anderson, (1983 apud Nonaka e Takeuchi, 1997) essa ideia de conversão 

do conhecimento possui elementos comuns com o modelo ACT - The Arquitecture of Cognition, 

desenvolvido na psicologia cognitiva, que levanta a hipótese de que, para que as habilidades 

cognitivas se desenvolvam, todo conhecimento declarativo (explicito) deve ser transformado em 

conhecimento processual (tácito). 

Porém, os autores admitem que esse modelo possui uma limitação, pois concentra-se na 

aquisição e transferência do conhecimento tácito e não do conhecimento explicito, e a 

transformação do conhecimento é considerado unidirecional, do explicito para o tácito, enquanto 

Nonaka e Takeucchi (1997) defendem que a transformação é interativa e espiralada. 
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2.4.1 Socialização: tácito para tácito 

É o processo através do qual as experiências são compartilhadas e o conhecimento tácito e 

habilidades técnicas são criados. A chave do sucesso para a aquisição do conhecimento tácito é a 

experiência compartilhada. Não sendo assim é extremamente difícil para uma pessoa projetar-se 

no processo de raciocínio do outro individuo. Na prática organizacional, a socialização ocorreria 

através de atividades, como treinamento no local de trabalho, reuniões informais e brainstorms, 

interações com os clientes etc. A mera transferência de informações muitas vezes fará pouco 

sentido se estiver desligada das emoções associadas a ela e dos contextos específicos nos quais as 

experiências compartilhadas são embutidas. A socialização gera conhecimento compartilhado 

como modelos mentais e habilidades técnicas.  

 

2.4.2 Externalização: tácito para expíicito 

 

Esse processo é o modo de conversão mais importante, pois facilita a comunicação e a 

transformação dos conhecimentos tácitos, que são pessoais, específicos aos contextos e de difícil 

formalização, em novos e explícitos conceitos. Em outras palavras, conhecimento transmissível e 

articulável, mais conscientemente construído com palavras ou números. A externalização é a 

chave para a criação do conhecimento. Modelos mentais individuais e habilidades são 

transformados em conceitos comuns. Dois processos mentais e a análise. O modo de 

externalização é provocado pelo diálogo ou pela reflexão coletiva, nos quais, no caso da filosofia 

oriental, o emprego de uma metáfora, conceitos, hipóteses e modelos significa ajudar os membros 

da equipe a articularem o conhecimento tácito oculto que, de outra forma, é difícil de ser 

comunicado.  

 

2.4.3 Combinação: explícito para explícito 

 

É o processo de sistematização de conceitos existentes em um novo sistema de 

conhecimentos. É provocado pela colocação do conhecimento pela colocação do conhecimento 

recém-criado e do conhecimento já existente proveniente de outras seções da organização em uma 

rede, cristalizando-se assim em um novo produto, serviço ou sistema gerencial. Esse processo se 

baseia na troca de informações explícitas e no paradigma das tecnologias de informação e 

comunicação. Os indivíduos trocam e combinam conhecimentos através de meios como 

documentos, reuniões, conversas ao telefone ou rede de computação computadorizada. A 
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educação formal se encaixa nesse tipo de conversão. A combinação de um novo conhecimento 

explicito com uma informação e conhecimentos preexistentes geram e sistematizam o 

conhecimento explicito por toda a organização e essa combinação tem suas raízes no 

processamento  de informações, sendo mais eficiente em ambientes que utilizam a informação 

tecnológica. 

 

2.4.4 Internalização: explícito para tácito 

 

É a conversão do conhecimento explícito em tácito. Consiste basicamente no exercício 

continuado que enfatiza e treina certos/modelos padrões. Pela externalização adquirimos 

competências e na internalização transformamos tais competências em habilidades. Por está 

intimamente relacionada ao aprendizado pela prática, a expansão do escopo da experiência pratica 

é essencial para a internalização. O modo de internalização, em vez de ensinar baseado em análise, 

ensina pelo continuo processo de auto-aprimoramento em que a ativa participação é enfatizada. 

Para que o conhecimento explicito se torne tácito, é necessária a verbalização e a diagramação do 

conhecimento sob a forma de documentos, manuais ou histórias orais. A documentação ajuda os 

indivíduos a internalizarem suas experiências, aumentando assim seu conhecimento tácito. Além 

disso, documentos ou manuais facilitam a transferência do conhecimento explicito para outras 

pessoas, ajudando-as a vivenciar indiretamente as experiências dos outros. 

O conhecimento é criado apenas pelos indivíduos. Em outras palavras, uma organização 

não pode criar conhecimento por si mesma, sem os indivíduos, afinal é importante que a 

organização apoie e estimule as atividades criadoras de conhecimento dos indivíduos ou que 

proporcione os contextos apropriados para elas. A criação do conhecimento organizacional deve 

ser entendida como um processo que "organizacionalmente" amplifica o conhecimento criado 

pelos indivíduos e o cristaliza no nível do grupo através do diálogo, discussão, compartilhamento 

de experiência, fazer sentido ou comunidade de prática. 

As organizações têm que se tornarem aprendizes, encarando a mudança como algo positivo 

e tentando tornar a gestão dessa mudança uma competência essencial. No modelo econômico 

contemporâneo, a aprendizagem organizacional representa um diferencial de mercado, deixando 

clara a importância de se adotar um papel proativo para o desenvolvimento das competências 

humanas. O aprendizado organizacional contínuo emerge como possibilidade de desenvolvimento 

e sustentação das vantagens competitivas. Para isso, é fundamental inspirar os talentos humanos 

para o crescimento pessoal e profissional permanente, na busca de um desempenho efetivo. 
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3 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL E MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

 

A gestão do conhecimento está no centro do que necessita ser feito para enfrentar o 

ambiente atual de rápidas modificações. As mudanças estão ocorrendo no ambiente externo em 

várias dimensões e em ritmo acelerado. Elas incluem novas formas de competição, globalização 

dos mercados e das cadeias de suprimentos, avanços tecnológicos, emergência de novas 

indústrias, tendências demográficas, modificações na força do trabalho e jogos geopolíticos de 

poder. Todas essas mudanças endêmicas no ambiente externo exigem que sejam contínuas e 

rápidas na organização. E com isso a gestão deve responder à mudança ou enfrentar o inevitável: 

mudar ou morrer. 

3.1 Conceito de aprendizagem organizacional 

Para alguns autores ainda não é possível definir com precisão o que é aprendizagem 

organizacional. Segundo Argyris e Schon (1978, p. 116), " aprendizagem organizacional é um 

processo de detecção e correção de erros". Já para Stata (1989 apud FIALHO 2006), 

aprendizagem organizacional é um processo que ocorre através de insights compartilhados, 

conhecimento e modelos mentais, e se baseia no conhecimento e nas experiências passadas.  

Existe também o conceito de organizações de aprendizagem, que se refere a um resultado 

alcançado a partir  de práticas de gestão que se coadunam com os propósitos de uma organização 

de aprendizagem. Já o conceito de aprendizagem organizacional se refere a um processo, é algo 

em continuo movimento, com interação de pessoas, estruturas, estratégias e ambiente.  

Senge (1990) define as organizações que aprendem como organizações onde as pessoas 

continuamente expandem sua capacidade no sentido de criar resultados desejados, onde novos 

sistemas são gerados, onde liberta - se as aspirações coletivas e onde as pessoas fazem 

continuamente uma aprendizagem de como aprender em grupo. 

“... organizações que aprendem são organizações capacitadas em criar, adquirir e transferir 

conhecimentos e em modificar seus comportamentos para refletir estes novos conhecimentos e 

insigths". (GARVIN, 1993, p.80). 

A aprendizagem organizacional pode também ser definida como “a aquisição de 

conhecimentos, habilidades, valores, convicções e atitudes que acentuem a manutenção, o 

crescimento e o desenvolvimento da organização" (GUNS, 1998, p. 33). "Uma organização que 

aprende é uma organização habilitada na criação, na aquisição e na transferência de conhecimento 

e em modificar seu comportamento para refletir novos conhecimentos e percepções" (KIERNAN, 

1998, p. 198). 
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Segundo Richard (1990), existem duas formas de aquisição de conhecimento: A 

aprendizagem por descoberta e a aprendizagem por instrução. A aprendizagem por descoberta se 

refere às aquisições feitas no decorrer da realização de tarefas, não somente de execução, mas 

também de resolução de problemas, produzindo principalmente conhecimentos do tipo tácito. Esse 

tipo de aprendizagem ocorre como resultado da prática, da experiência crítica, produzindo uma 

mudança relativamente permanente no comportamento, e a aprendizagem por instrução, decorre, 

principalmente da reflexão. Na aprendizagem por descoberta se tem um processo que vai do 

"saber fazer", um conhecimento tácito, em direção a um " saber", conhecimento explícito. 

Na aprendizagem por instrução o processo se dá em sentido contrário. Diz respeito à 

aquisição de conhecimento a partir de informações simbólicas vinculadas aos textos, produzindo 

principalmente conhecimentos declarativos, do tipo explícito. 

Refletindo essa discussão teórica do conhecimento tem-se, hoje, duas teorias dentre as 

mais citadas na literatura: a de Nonaka e Takeuchi e a de Peter Senge. Para Nonaka e Takeuchi 

(1998), a teoria de aprendizagem organizacional de Senge tem certa afinidade com a teoria de 

criação do conhecimento; entretanto o termo "conhecimento" raramente é usado e não oferece 

nenhuma ideia sobre como o conhecimento pode ser criado.  Para eles, a principal diferença entre 

as duas teorias (a deles e a de Senge) estaria na ênfase na criação do conhecimento, no 

aprendizado a partir da experiência direta e por tentativa e erro. Criticam a teoria ocidental sobre 

gerenciamento por estarem preocupadas com a aquisição, acumulação e utilização de 

conhecimentos existentes, faltando-lhes a perspectiva da criação de novos conhecimentos. 

Em verdade é possível entender as duas teorias como complementares, não sendo 

impossível o uso das duas, mas, ao contrário, desejável, se quiser se aproximar de uma teoria 

universal sobre aprendizagem organizacional. As teorias do aprendizado organizacional 

necessitam basicamente da visão de que o desenvolvimento do conhecimento constitui 

aprendizado.  

O aprendizado individual pode ser entendido como um ciclo no qual as pessoas assimilam 

um novo dado ou informação refletem sobre as experiências passadas, chegam a uma conclusão 

ou à concepção de um novo conhecimento e agem para atingir um  objetivo. 

Segundo Argyris (1975), o aprendizado envolve mudanças de comportamento e modelos 

mentais. O real aprendizado só ocorre quando os modelos mentais que guiam os comportamentos 

são alterados pelas próprias respostas que eles provocam. Esse processo, porém, necessita que as 

pessoas se engajem na compreensão de seus comportamentos e em atitudes de cooperação e 

participação com outros. 



26 
 

 
 

Conforme a concepção ocidental de aprendizagem, é enfatizada nas empresas, há 

necessidade de despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis 

das organizações. Já a filosofia oriental critica a abordagem ocidental e suas teorias sobre a cultura 

organizacional, learning organizations e core competences, por não apresentarem propostas ou 

discutirem mais a fundo como o conhecimento organizacional é criado por meio da interação de 

seus membros e não darem a devida atenção à questão do potencial e da criatividade dos seres 

humanos. 

 

3.2 Tipos de aprendizagem organizacional 

 

Dentre as inúmeras teorias de aprendizagem, Fialho (2001) distingue três tipos de 

aprendizagem: crescimento, reestruturação e ajuste. Através do crescimento se acumula nova 

informação aos esquemas já existentes, sendo que as leis que regem esse tipo de aprendizagem são 

bastante associativas. É basicamente o mecanismo pelo qual o sistema adquire os dados que 

preenchem as variáveis dos esquemas. O crescimento é uma aprendizagem de fatos, que não 

modifica a estrutura dos esquemas. O ajuste e a reestruturação estão relacionados com a aquisição 

de novos conceitos. O ajuste é o processo pelo qual se realizam modificações nas variáveis e 

constantes de um esquema sem que se altere a sua estrutura interna. A reestruturação, pode 

acontecer por analogia ou por indução de esquemas, consiste na formação de novas estruturas 

conceituais ou novas formas de conceber as coisas. 

A compreensão de uma situação requer, porém, que o sujeito possua um modelo dessa 

situação. No entanto, em determinado momento, um modelo pode apresentar-se insuficiente para a 

construção de determinados conceitos, surgindo a necessidade de recorrer a outro modelo. A 

criação e a disseminação do conhecimento nas organizações são temas mais complexos, difíceis 

de gerenciar. A criação do processo organizacional é um processo interminável, que exige 

inovação contínua. 

Na avaliação de Senge (1990), a aprendizagem pode ser classificada de duas formas: a 

aprendizagem adaptativa e generativa. A primeira se restringe à adaptação da organização ao seu 

ambiente, ou seja, seria aquele aprendizado que ocorre dentro dos limites que refletem a 

interpretação da organização sobre o ambiente e sobre si mesma. Nessa forma mais comum de 

aprendizagem, considera-se apenas a maneira como algo foi feito, sem priorizar as relações 

causais. Ficam evidenciadas apenas as oportunidades que estão sob o restrito campo de ação da 

organização. 
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A segunda é caracterizada pela habilidade criadora, pelas habilidades de adquirir e 

transferir conhecimento e pela capacidade de modificar o comportamento. Ocorre quando a 

organização está disposta a questionar interpretações de maior alcance sobre sua missão, clientes, 

competências ou estratégias. Baseia-se nos processos dinâmicos de mudança e no conceito de 

sistemas. 

Para Fleury e Fleury (1997) o processo de aprendizagem em uma organização não envolve 

somente a elaboração de mapas cognitivos, que possibilitem a compreensão do que está ocorrendo 

em seu ambiente externo e interno, mas também a definição de novos comportamentos, que 

comprovem a efetividade do aprendizado. E para que esse processo tão valoroso para o futuro das 

organizações aconteça é fundamental que existam condições propícias para o seu surgimento. 

Assim, Senge (1990) enumerou cinco disciplinas básicas necessárias para a aprendizagem 

organizacional. 

 Domínio pessoal: Para que o individuo aprenda a esclarecer e aprofundar 

continuamente seu objetivo pessoal, analisando a realidade de maneira objetiva, 

verificando como as ações individuais afetam o mundo ao redor; 

 Modelos mentais: São ideias enraizadas que contribuem para influenciar o 

individuo quanto ao seu modo de ver o mundo e as atitudes pessoais; 

 Objetivo comum: Consiste em buscar imagens do futuro que promovam um 

engajamento verdadeiro; 

 Aprendizagem em grupo: A organização só tem a capacidade de aprender se os 

grupos forem também capazes de aprender. Esse aprendizado permite que as 

pessoas enxerguem além dos limites de suas perspectivas pessoais; 

 Raciocínio sistêmico: É a estrutura conceitual que permite ver o todo, as inter-

relações em lugar de partes isoladas. 

Segundo o modelo oriental de Nonaka e Takeuchi para a aprendizagem organizacional, 

adotar a criação do conhecimento organizacional no Ocidente não quer dizer que se tenha que 

escolher entre as tradições ocidental ou oriental. A tradição oriental, segundo esses autores, pode 

ser complementada pelo dualismo cartesiano homem-natureza, no qual as tradições filosóficas 

ocidentais estão profundamente arraigadas. 

Ao analisar como o conhecimento é utilizado, não se pode escapar do fato de que teoria e 

prática estão intrinsecamente interligadas. Para que se construa um processo coletivo, é necessário 

transferir e difundir o conhecimento por toda a organização, de forma a enriquecer o 

conhecimento organizacional. 
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Existe também a classificação de Kim (1993), segundo a qual a aprendizagem 

organizacional apresenta duas categorias: aprendizagem operacional e conceitual. Ambas ocorrem 

em todos os níveis da organização, pois não há fronteiras rígidas entre pessoas das áreas 

operacionais, que tem o conhecimento operacional, e as das áreas diretivas, que tem o 

conhecimento conceitual. 

A aprendizagem operacional constitui um processo cumulativo e envolve a elaboração de 

rotinas. Refere-se ao chamado conhecimento desenvolvido pelo individuo em situações 

especificas de trabalho, que é difícil ser articulado em linguagem formal. Faz referencia, portanto, 

ao conhecimento tácito, que é difícil de ser articulado e que envolve um processo cumulativo de 

elaboração de rotinas, sendo por isso mesmo essencial para o funcionamento de qualquer empresa. 

Já a aprendizagem conceitual implica a habilidade de articular a compreensão de uma 

experiência ou a elaboração de novos quadros referenciais, de contestar a natureza ou a existência 

de determinadas condições, a partir da contestação de determinados procedimentos ou 

concepções. Segundo Kim (1993), o balanceamento desses dois tipos de aprendizagem é essencial 

para o real aprendizado organizacional. Nessa concepção, a aprendizagem na empresa ocorre 

quando há um equilíbrio entre ambos. 

Existe também a classificação feita por Argyris e Schön (1978) e por Ulrich e Von Glinow 

(1993). Argyris e Schön desenvolveram o Circuito Simples de Aprendizagem e o Circuito Duplo 

de Aprendizagem. O primeiro estaria associado a como fazer as coisas melhor por meio da 

experiência. O segundo envolveria o questionamento dos valores fundamentais da organização, ou 

seja, a mudança de cultura e o aprender a aprender, focando o porquê das coisas serem feitas. 

Ulrich e Von Glinow (1993) dividiram o aprendizado em superficial e substancial. O 

aprendizado superficial está relacionado à aquisição de habilidades e know-how. O substancial 

envolve esforços no sentido de questionar os valores fundamentais da organização e articular 

conhecimentos conceituais sobre uma experiência, ou seja, envolve a aquisição do know-why. 

Segundo Fialho (2006) o processo de aprendizagem pode ocorrer nas organizações em 

vários níveis: 

Nível individual: o processo de aprendizagem ocorre primeiramente ao nível do individuo, 

ideias inovadoras, "insights" ocorrem a uma pessoa, e são repassadas a um grupo de pessoas; 

Nível de grupo: A aprendizagem pode vir a se constituir em um processo social e coletivo; 

para compreendê-lo é necessário observar como um grupo aprende, como combina os 

conhecimentos e as crenças individuais, interpretando-as e integrando-as em esquemas 

coletivamente partilhados; estes por sua vez podem se constituir em orientações para ações; o 
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desejo de pertencer ao grupo pode ser um dos elementos motivacionais ao processo de 

aprendizagem; 

Nível das organizações: O processo de aprendizagem individual, de compreensão e 

interpretação, partilhado pelo grupo se torna institucionalizado e expresso em diversos artefatos 

organizacionais: na estrutura de regras, procedimentos, elementos simbólicos; as organizações 

desenvolvem sistemas de memória que retêm e podem recuperar informações. 

Acredita-se que as empresas que obterão maior sucesso serão aquelas que se constituírem 

como organizações de aprendizagem, despertando nas pessoas a capacidade de aprender em todos 

os níveis da organização. Uma organização que aprende é a que possui a habilidade de aprender e 

reconhecer que o aprendizado é a única fonte de vantagem competitiva durável. Organizações que 

aprendem são capazes de interagir, intervir e se adaptar constantemente, visualizando e criando o 

futuro da empresa e do mercado. Uma organização que aprende é uma organização que sabe criar, 

adquirir e transferir conhecimento de forma efetiva e que modifica seu comportamento para gerar 

novos conhecimentos. 

Uma das principais características de uma organização que aprende é o processo de 

transformação organizacional que é buscada continuamente. Todas as organizações aprendem, 

tenham elas escolhido conscientemente ou não. Este é um requisito fundamental para sua 

existência sustentada e para terem um espaço no futuro. Contudo, isso exige que sejam criados 

mecanismos adequados, alguns por meio de estruturas ou esforços específicos, outros por meio de 

alinhamento estratégico para reforçar culturas. 

Uma organização que aprende é ainda a que possui uma cultura organizacional que 

valoriza o aprendizado, continuamente estimulando-o e facilitando-o, criando um clima no qual 

seus membros são encorajados a aprender e desenvolver. Nas visões de Nonaka, Takeuchi e 

Senge, há necessidade de uma cultura de aprendizagem que sustente a prática e a aprendizagem na 

ação. Afirmam ainda que em uma organização com uma cultura de aprendizagem, todos sentem 

que há oportunidades para aprender e crescer, pois seus membros são assim encorajados. 

Não basta integrar o conhecimento, é preciso estabelecer uma postura de “aprender a 

aprender", para que a organização possa inovar e se desenvolver continuamente. Por isso, o 

treinamento e o desenvolvimento de indivíduos em novas habilidades e bases de conhecimento 

não constituem aprendizado organizacional, a menos que o aprendizado desses indivíduos seja 

traduzido de fato em praticas organizacionais. 

Mohrman e Mohrman (1995) classificam o aprendizado em três tipos: o de inovação 

(criação e adoção de novos processos, produtos e sistemas), o de melhoria (aumentar a eficiência 
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de seus processos no trabalho) e o replanejamento (mudança no arranjo organizacional, sistemas 

padrões, de maneira que a organização consiga fazer coisas que antes não era possível).  

 

3.2.1 Aprendizado de inovação 

 Os referidos autores afirmam que a inovação é um processo que cria algo novo ou seja 

aplicações, processos, práticas ou sistemas. É um método criativo de ver novas aplicações para o 

conhecimento existente, combinar, pequenos fragmentos de conhecimento para gerar uma nova 

habilidade ou "inventar" novas soluções. A inovação não é um processo perfeitamente controlado, 

pois ele depende de uma baixa disponibilidade de recursos, tentativas e erro, experimentação, tem 

de está livre de pressões e maneiras especificadas de se fazer as coisas, assim como autonomia e 

habilidade. Muito embora, uma orientação de intenso controle organizacional seja um antídoto da 

inovação. 

Muitas vezes é necessário que se altere o modelo mental das pessoas em toda a 

organização em face da inovação. Brown e Duguid (1991 apud MOHRMAN e MOHRMAN 

1995) abordam a descoberta dos fatores organizacionais que promovem a inovação, são os 

seguintes: 

 Uma abundante rede de contatos que ultrapassam as barreiras funcionais. 

 Estruturas organizacionais achatadas que colocam equipes de inovação próximas 

dos tomadores de decisão. 

 Diversificação de práticas 

 Disponibilidades de alocação de recursos e esforços redobrados. 

 Horizontes de longo prazo. 

 Contatos frequentes entre membros organizacionais e grupos externos, tais como 

outros grupos e clientes geradores de conhecimentos. 

 Incentivos que promovam tomada de riscos. 

 Trabalho de equipe. 

 Orientação para o futuro. 

 Estilo gerencial que promova liberdade dentro de amplas diretrizes. 

 Visão clara. 

 

3.2.2 Melhoria organizacional 

A identificação de áreas onde existem oportunidades para a melhoria de desempenho e a 

aplicação de processos de solução de problemas para realizar melhorias são aspectos padronizados 
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de como as organizações aprendem. Nos últimos anos, as empresas tem usado várias técnicas 

como, por exemplo, feed-back e círculos de qualidade para solucionar problemas, porém 

recentemente , as organizações têm utilizado uma abordagem de qualidade total que inclui uma 

concentração de esforços no controle e na melhoria de vários processos que compõem a 

organização. 

Muitas vezes a melhoria organizacional envolve o estabelecimento de organizações 

paralelas que tem a finalidade de solucionar problemas e introduzir mudanças em posição 

concorrente com as organizações "regular'. A organização paralela é frequentemente vista como 

"extras" e a organização regular é muitas vezes resistentes tanto nos recursos de remanejamento 

para apoiar suas atividades como à implementação das mudanças que resultem da solução dos 

problemas.  

Estruturas paralelas bem-sucedidas são aquelas que fixam com clareza seus objetivos 

organizacionais relacionados com os objetivos empresariais aceito, fazendo uso de processos 

sistemáticos e eficientes e de solução de problemas em grupo, criando ligações fortes e 

bidirecionais com a organização regular. 

As condições organizacionais para a melhoria organizacional incluem: 

 Extensa partilha de comunicação e informação para assegurar que os participantes 

da estrutura paralela estejam bem informados sobre o negocio e a organização que 

estão tentando melhorar. 

 Treinamento e educação de membros organizacionais em processo de grupo, 

análise de processo e estatística e outras técnicas de solução de problemas. 

 Recursos adequados para apoiar o processo de melhoria e implementação das 

mudanças. 

 Cooperação interfuncional e metas compartilhadas. 

 Orientação para clientes internos e externos. 

 Incorporação da melhoria organizacional nos objetivos de curto e longo prazo e 

avaliação de desempenho. 

 

 

3.2.3 Replanejamento 

 

Atualmente, muitas forças no ambiente exige que as organizações aprendam a aumentar 

sua eficiência e com isso a natureza transformadora da economia causa redirecionamento 

estratégico em muitas empresas. O projeto da organização afeta os níveis e os tipos de 
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desempenho que a organização pode atingir na sua estratégia. O projeto organizacional 

proporciona o arcabouço para padrões de atividades recorrentes. No mundo as transformações são 

muito velozes e com isso o panorama dos mercados competitivos muda com frequência e  onde os 

níveis de desempenho competitivo continuam a subir, a habilidade de uma organização de se 

reprojetar também é uma vantagem competitiva. De acordo com Senge (1990) um papel gerencial 

importante na organização em fase de aprendizado é a capacidade de o projetista aprender o 

sistema organizacional. 

Condições organizacionais que promovem o autodesenvolvimento incluem: 

 Participação multi-acionária no processo de reformulação. 

 Avaliação continua da eficácia das características organizacionais. 

 Partilha aberta de informações e uso de dados para a identificação de problemas e 

reformulação, em lugar de punição. 

 Redefinição de cargos gerenciais para incluir a responsabilidade para a 

reformulação de unidades organizacionais. 

 Liderança, que inclui o esclarecimento de estratégias e o estabelecimento de valores 

de desempenho claros. 

 Uma visão da estrutura e do programa como temporários. 

 Compreensão, entre os membros organizacionais, de que a continuidade de seu 

emprego exige aprendizado pessoal e mudanças numa base continua. 

Portanto, Mohrman e Mohrman (1995) defendem que o aprendizado organizacional ocorre 

quando a organização é capaz de alterar seus padrões de atividades descartando aqueles que não 

são mais necessários e / ou desenvolvendo mecanismo de percepção que permitam a equiparação 

com eventos ambientais, ou seja, a capacidade da empresa em mudar. 

 

3.3 Mudança organizacional como reflexo de aprendizagem organizacional 

O mundo contemporâneo assiste a um período de grandes transformações sociais, políticas 

e econômicas em esfera mundial. Essas transformações radicais afetam o mundo todo com o 

fenômeno irreversível da globalização. O fenômeno mudança não é novo, pelo contrário ele existe 

desde que o mundo é mundo. O filósofo Heráclito, que viveu no século cinco A.C., já dizia que a 

única constante do mundo é a mudança. 

 Mudança é a passagem de um estado para outro. É a transição de uma situação para outra 

situação diferente. Mudança representa transformação, perturbação, interrupção, fratura. a 

mudança está em toda a parte; nas  organizações, nas cidades, nos hábitos das pessoas, 

nos produtos e nos serviços, no tempo e no clima, no dia a dia. (CHIAVENATO, 1996, 

p.24). 
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Embora a discussão sobre mudança seja antiga até o inicio dos anos 70, falar em mudança 

organizacional era quase somente falar em projeto ou desenho organizacional. A ideia de mudança 

estava centrada no conceito de alteração de organogramas, na criação, modificação ou extinção de 

cargos e funções. É a partir anos 80 que esta abordagem vai ganhar um outro formato. Grande 

parte de interesse pelo tema deve-se ao fato de que, após operar todo tipo de mudança em suas 

empresas, muitos administradores perceberam que ainda era necessário mudar os valores comuns 

e as crenças dos grupos para que os resultados surgissem. 

O tema mudanças organizacionais tem sido muito abordado nos últimos tempos, dada sua 

relevância para o sucesso das organizações e como variável fundamental à sustentabilidade destas, 

entretanto o fato de muitos autores atribuírem os mais variados conceitos, tornou-se mais difícil 

focar no seu verdadeiro significado. Mas Wood Jr (1995) conseguiu abranger num só conceito, 

inúmeras variáveis que compõem o processo de mudança nas organizações, destacando que:   

Mudança organizacional é qualquer transformação de natureza estrutural, institucional, 

estratégica, cultural, tecnológica, humana, ou de qualquer outro componente, capaz de 

gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. (WOOD JR, 1995, p.190). 

 

O tema ganhou proeminência devido ao aumento da velocidade das macromudanças e à 

elevação da taxa de mudanças descontínuas em relação às mudanças evolutivas e incrementais. A 

consequência óbvia de tudo isso foi o aumento do grau de preocupação e atenção das organizações 

para com esses processos. 

Na visão de Wood Jr (1992), mudança no contexto organizacional engloba alterações 

fundamentais no comportamento humano, nos padrões de trabalho e nos valores em resposta a 

modificações ou antecipando alterações estratégicas, de recursos ou de tecnologia. Ele considera 

também que a chave para enfrentar com sucesso o processo de mudança é o gerenciamento das 

pessoas, mantendo alto nível de motivação e evitando desapontamentos. Para ele, grande desafio 

não é a mudança tecnológica, mas mudar as pessoas e a cultura organizacional, renovando os 

valores para ganhar vantagem competitiva. 

As organizações nos últimos tempos tem sido alvo de múltiplas discussões sobre mudanças 

organizacionais, porém vale ressaltar que as mudanças ocorrem inevitavelmente no cotidiano sob 

qualquer aspecto, não se restringindo somente ao contexto organizacional. 

Para Senge: 

Talvez pela primeira vez na história, a humanidade tenha a capacidade de criar muito 

mais informação do que o homem pode absorver, de gerar muito mais interdependência 

do que o homem pode administrar e de acelerar as mudanças com muito mais rapidez do 

que o homem pode acompanhar. (SENGE, 1990, p. 76) 
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A grande mudança à qual as empresas têm que se submeter para continuarem competitivas 

diz respeito à maior rapidez com que suas atividades devem ser desenvolvidas. Esta questão se 

deve, principalmente, ao fato de elas terem passado a ter maiores preocupações com relação a seus 

parceiros e clientes. 

Para Fischer (2001, p.2) “Esta discrepância entre velocidade das mudanças do ambiente do 

setor e a velocidade das mudanças do ambiente interno da organização impõe a assustadora tarefa 

da mudança organizacional”. 

 Deal e Kennedy (1988 apud WOOD, JR, 1992), acreditam que a mudança é necessária 

quando ocorrem perturbações ambientais e mudar torna-se uma questão de sobrevivência para as 

organizações. Delisi, Linder, Koch e Steinhauser (1990, 1985, 1983, respectivamente, apud 

WOOD, JR, 1992) exploram a relação entre tecnologia de informação e mudança cultural e o 

potencial de impacto que a variável tecnológica tem sobre as organizações.  

Para Morgan (1996), o processo de mudança tradicionalmente tem sido dado como um 

problema de mudança das tecnologias, estruturas, habilidades e motivações dos empregados. 

Embora seja correto, a mudança efetiva depende das mudanças de imagens que deve guiar as 

ações. 

A complexa e dinâmica realidade econômica, política, tecnológica e social da atualidade, 

impacta fortemente na forma de planejar, administrar e operar as organizações. O ambiente de 

trabalho, porém, não pode sobreviver ao desafio de mudança constante sem uma estratégia 

adequada. 

Segundo Hampton (1999) as condições internas e externas estão mudando de forma rápida 

e profunda. Externamente as condições ambientais estão se tornando em geral, menos estáveis. As 

condições econômicas, a disponibilidade e o custo de materiais, a inovação de produtos e 

tecnologias e as normas do governo, podem mudar rapidamente. 

Tendo como premissa a necessidade de acompanhar as mudanças constantes do ambiente, 

seja, no campo tecnológico, social, financeiro, cultural, político, etc, as  empresas veem - se 

obrigadas a considerar todo e qualquer aspecto sinalizador de indicação e inovação. 

 

3.3.1 Resistência à mudança organizacional 

 

É indiscutível que o mundo está passando por intensas transformações, na quais o maior 

desafio é a mudança. Segundo Robbins (2002) a economia global proporciona tanto riscos quanto 

oportunidades forçando as organizações a buscarem melhorias contínuas, não somente para 
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competir, mas para sobreviver. Diante disso, as organizações precisam reinventar-se, sair do status 

quo, quebrar paradigmas e revolucionar mudanças. 

Entretanto “uma das descobertas mais bem documentadas nas pesquisas sobre 

comportamento organizacional e de pessoas é que as organizações e seus membros resistem à 

mudança”. (ROBBINS, 2002, p. 531). Mas segundo o autor, existe uma enorme desvantagem na 

resistência, ela dificulta a adaptação do processo. A resistência à mudança nem sempre aparece de 

maneira padronizada. Ela pode ser aberta, implícita ou demorada. A menos complexa para se 

administrar é a aberta e imediata (onde o colaborador é apresentado à mudança, e logo ele se 

manifesta contra, fazendo protestos, diminuindo o ritmo de trabalho ou até mesmo ameaçando 

entrar em greve). 

Porém a mais complexa de se adaptar é sem dúvida a resistência quando implícita ou 

demorada (o colaborador perde a lealdade à empresa, perde a motivação no trabalho, aumentando 

os erros e defeitos). Uma pequena mudança que causaria menos impacto pode tornar-se um fator 

gerador de problemas fora de proporções. 

Para confirmar esta ideia Moura (2002, p. 32) enfoca que “o processo de mudança faz 

aflorar forças de integração e desintegração, que se não neutralizadas, provocam resistências à 

mudança do status quo”.  

Herzog salienta com muita propriedade que:  

 
A mudança no contexto organizacional engloba alterações fundamentais no 

comportamento humano, dos padrões de trabalho e nos valores em resposta a 

modificações ou antecipando alterações estratégicas, de recursos ou de tecnologia. 

Considera que a chave para enfrentar com sucesso o processo de mudança é o 

gerenciamento das pessoas, mantendo alto nível de motivação e evitando 

desapontamentos. O grande desafio não é mudança tecnológica, mas mudar pessoas e a 

cultura organizacional, renovando os valores para ganhar vantagem competitiva. 

(HERZOG apud ROSSI, 2000, p. 36).  

 

Para o referido autor, a resistência às mudanças não é advinda somente por parte das 

pessoas a nível individual, a própria organização também resiste. As questões culturais, sejam elas 

organizacionais ou sociais, influenciam na resistência, em função de que as transformações 

poderão afetar diretamente o “equilíbrio”, ou o status quo, mantido até então. A cultura 

organizacional tem fundamental relevância no que tange a resistência e segundo Fleury e 

Sampaio: 

Cultura organizacional é um conjunto de valores e pressupostos básico expresso em 

elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, e 

construir a identidade organizacional, tanto agem como elementos de comunicação e 

consenso, assim como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. (FLEURY e 

SAMPAIO 2002, p.. 293). 
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Nota-se que os aspectos culturais da organização contribuem com a resistência, uma vez 

que a cultura propõe identidade organizacional, aspectos que irão conduzir a uma aprovação em 

caso de mudanças. Naturalmente as pessoas tendem a resistir, isso já é fato. O maior problema 

está em como lidar com esta resistência e se esta pode impedir um processo planejado e bem 

implantado de mudanças. 

Hernandez e Caldas (2001) criticam os modelos correntes de resistência à mudança, 

apresentando os pressupostos e possíveis contra pressupostos acerca do assunto, conforme se 

observa no quadro 2. 

Quadro 2 - Pressupostos e contra-pressupostos 
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Fonte: Hernandez e Caldas (2001). 

 

Para os referidos autores a discussão sobre resistência ainda está muito longe de ser 

esgotada, pois ainda não se conhece suas verdadeiras causas e sua verdadeira essência. Além 

disso, muitas das afirmações defendidas estão calcadas em suposições feitas por volta dos anos 40, 

e que praticamente não foram testadas, e ainda assim foram difundidas pelo âmbito gerencial 

como verdades universais, estando presentes até os dias atuais. Além disso, a resistência tem sido 

Pressupostos 

 
Contra-pressupostos 

 

• A resistência a mudança é um “fato da vida” e 

deve acontecer durante qualquer intervenção 

organizacional  

 

 

• A resistência é escassa/ somente acontecerá 

em circunstâncias excepcionais;  

• Ao tentar preveni-la os agentes de mudança 

acabam contribuindo para a sua ocorrência e 

agravamento;  

• A resistência é um comportamento alardeado 

pelos detentores de poder e pelos agentes de 

mudança quando são desafiados em seus 

privilégios ou ações.  

 

 

• A resistência à mudança é maléfica aos 

esforços de mudança organizacional  

 

 

• A resistência é um fenômeno saudável e 

contributivo;  

• A resistência é usada como uma desculpa 

para processos de mudanças fracassados ou 

inadequadamente desenhados.  

 

 

• Os seres humanos são naturalmente resistentes 

às mudanças  

 

 

• Os seres humanos resistem a perda, mas 

desejam a mudança: tal necessidade 

tipicamente se sobrepõe ao medo do 

desconhecido.  

 

 

• Os empregados são os atores organizacionais 

com maior probabilidade de resistir à mudança  

 

 

• A resistência – quando ocorre – pode 

acontecer entre os gestores, agentes de 

mudança e empregados (derivado da 

proposição original de Lewin).  

 

 

• A resistência à mudança é fenômeno grupal/ 

coletivo.  

 

 

• A resistência é tanto individual quanto 

coletiva – a resistência vai varia de uma pessoa 

para outra, em função de muitos fatores 

situacionais e de percepção.  
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amplamente tratada como uma das principais barreiras à implantação de processos de mudanças, e 

têm sido propostas inúmeras receitas de como vencê-la a fim de obter sucesso com as mudanças. 

 

3.3.2  Planejamento estratégico e mudança organizacional 

 

O planejamento estratégico pode ser visto como uma forma de aprendizado organizacional. 

O exame sistêmico do ambiente e a determinação de abordagens organizacionais para a obtenção  

de informações necessárias e a objetivação de resultados recorrem, em nível macro, à equiparação 

de padrões de atividade para as condições ambientais, tendências e eventos. Segundo Fleury e 

Sampaio (2002) muitas vezes o exercício do planejamento estratégico falha no aprendizado 

organizacional porque especificam apenas os resultados desejados e com isso não identificam nem 

o padrão de atividade organizacional que deverá ser estabelecido muito menos as características da 

estrutura organizacional que trará á tona os comportamentos desejados. 

A nova ordem do momento exige do individuo, que ele saiba cada vez mais lhe dar com as 

mudanças rápidas que ocorrem a sua volta. O desenvolvimento da tecnologia, seja no campo da 

telecomunicação, seja na informática, tem imposto um ritmo acelerado no cotidiano das pessoas. 

No ambiente coorporativo isso não tem sido diferente, as distancias  parecem que diminuíram. é 

possível se estabelecer uma negociação com países ou pessoas em qualquer lugar do planeta em 

questão de segundos. O volume de informações, que é transferido com rapidez é grande como 

nunca se imaginou. Guns (1998, p.7), destaca que: Muito tem sido escrito a respeito do impacto da 

era da informação sobre as organizações. Executivos, gerentes e trabalhadores de linha de frente 

enfrentam, igualmente, quantidades gigantescas de informações. A busca do conhecimento, pelo 

aprendizado, passa a ser, dentro do cenário apresentado, fator fundamental para indivíduos e 

organizações.  

Nesse sentido é fundamental que as organizações esqueçam práticas já aprendidas, mas 

que se tornaram obsoletas para poder competir, crescer, se manter no mercado e ainda, ser capaz 

de adquirir e compartilhar novos conhecimentos a todo instante. Embora, a maior dificuldade 

encontrada pelas organizações seja persuadir as pessoas a abandonar as velhas ideias, e não em 

convencê-las a aceitar as mudanças. As organizações precisam abandonar o conhecimento que se 

tornou ultrapassado e aprender a encorajar novas maneiras de criar e fazer as coisas. È necessário 

que empresas estimulem e disponibilizem um ambiente onde se possa aprender e desaprender. 

Tendo em vista a complexidade do ambiente e a necessidade de adotar mudanças 

organizacionais que garantam a sobrevivência das organizações, fica evidente que a própria 
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mudança requer o esquecimento organizacional para que se tenha novas formas de agir, pensar, 

comunicar e interrelacionar.  
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4 ESQUECIMENTO ORGANIZACIONAL 

 

As mudanças que vêm ocorrendo na sociedade do conhecimento, em que grande volume de 

informações é veiculado livremente por diversos meios, estão levando as organizações a refletir sobre que 

estratégias devem ser adotadas para continuar sobrevivendo com sucesso no mundo competitivo no qual a 

o conhecimento é um dos seus bens de maior valor. 

 

4.1 Memória organizacional 

 

Conceitualmente, segundo o dicionário Michaelis, memória é a faculdade de conservar e 

lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se ache associado aos mesmos; lembrança; 

reminiscência; memória do passado. Falar sobre memória implica em lembrar e esquecer fatos, 

dados, informações, culturas, identidades. Le Goff (1990) enfatiza a importância da valorização do 

presente e do passado como registro da memória.   

Para Walsh e Ungson (2002) memória organizacional pode ser definida como o conjunto 

de informações da história de uma organização, que estão armazenadas e que podem afetar a 

interpretação presente e futura de eventos e decisões gerenciais. 

Cross e Baird (2000) enfatizam que existem dois tipos de “caixas” de armazenamento, as 

humanas e não humanas, e elas são os locais onde a informação é armazenada. Akgün et al (2007) 

pontuam que nos estudos analisados por eles, desaprendizagem, tanto em estudos de nível 

individual e organizacional, é: eliminação de memória via refutação; a desmontagem das conexões 

e dos mecanismos da memória; e/ou mudança da forma como a memória se manifesta.  

Tsang e Zahra 2008 afirmam que para a aprendizagem ocorrer, as lições aprendidas 

necessitam ser incorporadas na memória de uma organização, já para desaprender, as rotinas de 

interesse devem ser removidas dessa mesma memória. As rotinas são gravadas na memória 

organizacional, sendo que o aspecto ostensivo de uma rotina pode ser armazenada em ambas as 

caixas de armazenamento (humanas e não humanas); já o aspecto performativo frequentemente 

envolve apenas caixas de armazenamento humanas. O desafio em desaprendizagem 

organizacional muitas vezes se encontra em apagar o conteúdo das caixas de armazenamento 

humanas. 

De Holan (2011), com foco em esquecimento, mas de forma complementar, relaciona o 

tema ao descarte de ativos e rotinas.  

O autor afirma que: “Ativos podem ser eliminados, substituídos, modificados, 

reorganizados e recombinados e cada um dessas ações tem o objetivo de introduzir modificações 

na forma como as coisas são feitas na organização” ( DE HOLAN, 2011, p. 319). 
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 Já com relação às rotinas o autor menciona que assim como ativos, as rotinas podem ser 

modificadas de várias formas de modo a produzir resultados diferentes, mas também para parar de 

produzir certos resultados que eram produzidos antes por meio das rotinas descartadas. 

Croasdell (2001) corrobora dizendo que memória organizacional é o poder ou processo de 

reproduzir ou recuperar o que se aprendeu ou reteve, principalmente através de mecanismos 

associativos, podendo a memória ser classificada em três tipos distintos: 

Episódica: também conhecida como memória individual, reflete conhecimentos 

adquiridos pelas experiências individuais (episódios da memória); 

Semântica: refere-se ao conhecimento factual (um fato histórico); 

Processual: contém as habilidades que devem ser adquiridas para o aprendizado (Por 

exemplo, um manual de natação). 

As organizações utilizam sistemas informacionais para armazenar as experiências 

individuas que constantemente são solicitadas e compartilhas para o entendimento e previsão de 

eventos. Para o autor sempre que se tem novo conhecimento gera distúrbios no sistema e a 

memória influencia o comportamento individual porque fornece insight para a resolução de 

problemas e tomadas de decisão. 

Rao e Argote (2006) sustentam que a memória da organização é o conteúdo distribuído em 

vários reservatórios, repositórios ou caixas de retenção. Os conhecimentos embutidos nos 

indivíduos interagem com o conhecimento embutido em papeis e rotinas. Nesta mesma linha, De 

Holan e Philips (2005) afirma que indiferentemente do método de produção, é geralmente aceito 

que o conhecimento organizacional é embutido em algum tipo de memória organizacional, que 

não desaparece apesar dos indivíduos irem e virem. 

A memória serve de referência para o entendimento das atividades humanas, pois está 

associada à memória coletiva; fator este que ajuda na criação do modelo para um sistema 

automático de memória. Por sua vez, todo esse sistema, auxilia na lembrança da aplicabilidade de 

um conhecimento e esse, na criação de eficiência e de produtividade. 

No que tange a níveis da memória, os autores como Halbwachs (1990) e Ricoeur (2007) 

enfatizam que tanto ela é individual quanto coletiva, porém as extensões destes conceitos, para o 

entendimento da memória organizacional, ainda são ambíguos. Argyris e Schon (1996) 

argumentam que a memória organizacional é uma metáfora, enquanto outros (Kim, 1996; Walsh e 

Ungson, 2002) procuram distinguir entre uma e outra memória.  
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Para Graeff (2013, p. 206) esses conceitos distinguem a memória individual da coletiva: 

“... memória coletiva se situa no encontro entre o individual e o coletivo, entre o psíquico e o 

social”.  

Observa- se que, mesmo tendo distinções nos conceitos, não é possível dissociar o estudo 

de cada memória individualmente, ambas as memórias estão interligadas. 

Assim afirma Halbwachs (1990) que a memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, no qual história e memória acabam entrelaçadas. 

Para Kim (1996), memória organizacional inclui o que está contido na organização, como 

arquivos, planilhas de dados, rotinas e procedimentos, assim como o que também está na cabeça dos 

membros da organização, ampliando o seu entendimento através de aspectos tangíveis e intangíveis. 

Como o elo entre os processos de aprendizagem individual para a aprendizagem organizacional, este 

autor apresenta os modelos mentais compartilhados, que só são possíveis quando se usa a memória 

organizacional.  

Walsh e Ungson (2002) assumem que as organizações são sistemas interpretativos e como 

elas necessitam realizar interpretações sobre o seu ambiente é preciso haver algum tipo de 

memória organizacional para isto. Para estes autores memória organizacional pode ser definida 

como as informações armazenadas na história da organização, e que consequentemente pode ser 

trazida para a tomada de decisão presente.  

No que diz respeito à articulação entre memória, conhecimento e aprendizagem 

organizacional são necessários compreender dois processos: Primeiramente, aprender com a 

experiência passada e acumulada, se por um lado, a memória organizacional poderia, em alguns 

casos, prejudicar o processo de aprendizagem, no caso da organização ficar refém do seu passado, 

crenças e tradição; por outro lado, a memória acumulada auxilia na busca da experimentação e da 

inovação, reduzindo custos (pela presença de procedimentos operacionais que podem ser 

consultados); Segundo, aprender com os projetos postos em prática, através da memória 

organizacional é possível direcionar caminhos e decisões nos projetos organizacionais. Neste 

sentido, tanto a aprendizagem quanto o conhecimento não podem ser compreendidos como 

práticas dissociadas e descontextualizadas da localidade em que estes projetos ocorrem. 

Diante do exposto nesse capítulo, observa-se a importância do esquecimento 

organizacional no processo de aprendizagem, já que é necessário esquecer para se construir um 

novo aprendizado. Evidentemente, que cada organização buscará sua melhor maneira de atuar no 

mercado. Se para algumas a crise será a melhor maneira de buscar novas formas de compreensão, 

para outras, todas as oportunidades, quer positivas ou negativas, podem ser o caminho para o 
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aprendizado. Assim sendo, aprender a esquecer, além de ser uma vantagem competitiva, poderá 

significar a competitiva da de uma organização. 

 

4.2 Organizações que aprendem 

As organizações que aprendem são formadas por pessoas que expandem, continuamente, a 

sua capacidade de criar os resultados que desejam, onde se estimulam padrões de comportamento 

novos e abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade, e as pessoas exercitam-se, 

continuamente, em aprender juntas. Essas organizações só podem ser construídas quando os 

indivíduos entenderem que o mundo não é feito de forças separadas e que, no mundo atual, a 

capacidade de aprender contínua e rapidamente é uma vantagem competitiva sustentável. 

Robbins (1999) relata que uma organização que aprende é aquela que é capaz de, assim 

como os indivíduos, desenvolver capacidade de adaptação e mudança. Essas organizações, 

conscientes ou não, aprendem umas mais do que as outras. Dessa forma, as empresas do futuro 

serão aquelas que descobrirem como fazer com que as pessoas se comprometam e queiram 

aprender, desde o chão de fábrica até a alta gerência. Para conseguir isso, as organizações devem 

ser mais coerentes com as mais elevadas aspirações humanas que vão além das necessidades 

materiais.  

De acordo com Senge (1990), é necessário derrubar as barreiras que impedem as 

organizações de aprenderem, pois o que distinguirá as organizações que aprendem daquelas que 

pararam no tempo é o domínio de determinadas disciplinas. O autor apontou cinco disciplinas 

básicas de uma organização que aprende - domínio pessoal, visão compartilhada, modelos 

mentais, aprendizado em equipe e pensamento sistêmico. É de fundamental importância que as 

cinco disciplinas funcionem em conjunto. Embora isso pareça mais fácil de ser dito do que de ser 

feito, é preciso reconhecer que o raciocínio sistêmico reforça cada uma das outras disciplinas, 

mostrando que o todo pode ser maior que a soma das partes. 

Para Schaw (1994) uma organização que aprende é aquela que está apta a adquirir 

conhecimentos, modificando seu funcionamento a partir da comparação de suas experiências 

pessoais com as do outros. O autor afirma ainda, que o aprendizado ocorre quando as pessoas 

refletem sobre as consequências de seus atos, principalmente quando conseguem estabelecer 

nexos causais e correlacionais entre os fatores que levam ao sucesso ou ao fracasso 

organizacional. 
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De acordo com Riche e Alto (2001), as organizações que aprendem são formadas por 

pessoas que expandem, continuamente, sua capacidade de criar os resultados que desejam. Os 

autores corroboram dizendo que:  

 Onde se estimulam padrões de comportamento novos e abrangentes, a  aspiração coletiva 

ganha liberdade, e as pessoas exercitam-se, continuamente.  [...] Essas organizações só 

podem ser construídas quando entendermos que o  mundo não é feito de forças separadas 

e que, no mundo de hoje, a capacidade  de aprender continua e rapidamente é a única 

vantagem competitiva  sustentável a repetição mental, geralmente mais debilitada, de uma 

sensação  (ou mais exatamente de uma percepção) precedentemente experimentada  

depois de uma sensação exterior e não espontânea, acontece em nós um  segundo 

acontecimento correspondente, não orientado pelo exterior,  espontâneo, semelhante a 

esta mesma sensação, só que mais suave;  acompanhada das mesmas emoções agradáveis, 

agradável ou desagradável em menor grau [...]. A sensação se repete, mas menos distinta 

menos  enérgica e privada. (RICHE e ALTO, 2001, p.37). 

 

Com base nessa afirmação, pode-se observar que a organização que descobrir a forma de 

fazer com que seu capital humano se comprometa e queira reaprender a aprender, poderá 

considerar-se uma empresa do futuro. Porém, para que esse objetivo seja alcançado, em sua 

plenitude, as organizações devem ouvir mais seus colaboradores e suas aspirações que vão além 

dos recursos materiais, removendo assim, as barreiras que impedem as organizações de 

enxergarem além de seus limites físicos, pois o que fará a diferença nesse século será as inovações  

criativas, o trabalho em equipe e o aprendizado contínuo das organizações, que  obviamente irão 

distinguir-se daquelas organizações que insistem em permanecer construindo a mesmice. 

Schaw (1994) seguindo essa mesma linha de pensamento, sugerem que se traga pessoas de 

fora para desafiar os pressupostos dos membros, pois elas introduziriam novas questões que  

romperiam os esquemas rotineiros da organização. 

McGill e Slocum (1993) defendem a necessidade de desaprender velhos métodos e a 

abertura para novas experiências, o que permitirá a continua experimentação. 

A resposta para o futuro das organizações é aprender, mas para aprenderem métodos 

algumas vezes é preciso livrar-se de alguns que já estão ultrapassados e não servem no atual 

contexto organizacional. Tendo em vista essa necessidade de aprender, as organizações precisam 

mudar seus paradigmas para alcançarem seu autodesenvolvimento, mesmo em períodos de 

turbulência. Assim, um fator indispensável para se desenvolverem como organizações que 

aprendem é oferecer um ambiente em que as pessoas ampliem sua capacidade de inovar e assim 

atingir os resultados desejados, deverá estimular para o desenvolvimento de novas formas de 

pensamento, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas conscientizam-se de que a 

aprendizagem envolve colaboração mutua. 
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4.3 Conceitos e evolução do esquecimento organizacional  

Desde as décadas de 1970 e 1980, o assunto do esquecimento organizacional tem sido 

estudado por um pequeno numero de pesquisadores que trabalham nas áreas de operações e teorias 

da organização. Esta divergência gerou duas correntes acadêmicas diferentes e de nenhuma 

maneira heterogêneas sobre o fenômeno do esquecimento organizacional. Segundo De Holan e  

Phillips (2003), o esquecimento organizacional tem sido definido como perda intencional ou não 

intencional do conhecimento organizacional em qualquer nível. As primeiras contribuições por 

Wickelgren (1976) e Anderson (1985) desenvolveram-se na área de operações e com base no 

estado da degradação do conhecimento devido a interrupções na produção. No caso da teoria da 

organização, Hedberg (1981) corrobora dizendo que os pesquisadores desenvolveram o conceito 

de desaprender como um processo intencional de descarte de conhecimento obsoleto. 

Nesse contexto De Holan e Phillips (2003) preconizam que as empresas se tornam cada 

vez mais conscientes do valor da gestão do seu conhecimento organizacional, de tal modo que 

alguns pesquisadores investigaram os processos extensamente. De fato, a maneira pela qual as 

organizações aprendem e têm estocado seu conhecimento e fundamentado as suas capacidades 

pode ser uma ferramenta poderosa para explicar o comportamento e a competitividade das 

empresas. No entanto, algo está faltando nas discussões atuais do conhecimento organizacional: as 

empresas não apenas aprendem, mas também esquecem. 

De Holan, Phillips e Lawrence (2004) afirmam que esquecimento organizacional é um 

fenômeno comum e crítico, mas não é bem compreendido. O esquecimento, assim como 

aprendizagem, não é simples: pode ser acidental ou proposital, prejudicial ou benéfico, mas em 

todos os casos, pode afetar significativamente a competitividade de uma empresa. Assim, junto 

com a aprendizagem organizacional, as empresas também precisam gerenciar processos para 

assegurar que esqueçam qualquer conhecimento que deve ser descartado - e preservar o 

conhecimento que deve ser mantido. Em suma, a gestão do esquecimento organizacional é uma 

tarefa crucial para, pelo menos, duas razões importantes.  

De Holan, Phillips e Lawrence (2004) enfatizam que a perda involuntária de conhecimento 

organizacional está custando aos cofres das empresas milhões de dólares todo ano. Que os 

conhecimentos perdidos e abandonados são meios que diminuem potencialmente a 

competitividade e quando uma empresa se encontra na situação de ter que reinventar ou comprar o 

conhecimento que já teve, os recursos são desperdiçados. Nessa situação, não só é o tempo e o 

dinheiro gasto no desenvolvimento dessas habilidades perdidas, mas há também um custo de 

oportunidade. Em um mercado altamente competitivo, gerir eficazmente o esquecimento 
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organizacional pode significar a diferença entre sucesso e fracasso. Em segundo lugar, a 

aprendizagem organizacional frequentemente depende de processos do esquecimento 

organizacional. Ou seja, as empresas que querem se transformar não só devem adquirir novas 

capacidades, mas muitas vezes elas também devem esquecer antigos conhecimentos que foram 

armazenados no passado. Além disso, as empresas propositadamente devem esquecer outros tipos 

de conhecimento, tais como maus hábitos que aprendeu com um parceiro. 

Segundo o Dicionário Houaiss, a palavra esquecer significa: perder a lembrança; deixar 

escapar da memória; não se lembrar; deixar de lado; abandonar, não possuir mais determinado 

conhecimento; desaprender. 

Esquecimento organizacional possibilita a ação coletiva (MARCH, 1963 apud DE 

HOLAN and PHILLIPS, 2003). 

É o entendimento de causa e efeito que resulta da experiência e é armazenado nos modelos 

mentais compartilhados de pessoas e no ativo, procedimentos operacionais padrão, regras e rotinas 

da empresa (DE HOLAN and PHILLIPS, 2003).  

Fazendo um comparativo com a aprendizagem organizacional, esta refere-se aos processos 

pelos quais as empresas adicionam a esse estoque de conhecimento e, consequentemente, ao seu 

estoque de recursos. Esquecimento organizacional, por outro lado, é necessário para dar lugar aos 

conhecimentos novos, para evitar que conhecimentos incompatíveis entre si e com a organização 

sejam incorporados na memória e para a formação de uma memória seletivamente útil e 

direcionada para os objetivos da organização. A partir daí, um tipo de esquecimento que seja 

benéfico e necessário para os processos de mudanças e de avanços, poderá ser aceito. 

 

4.4 Tipos de esquecimento organizacional 

De Holan e Phillips (2003) classificam o esquecimento ao longo de duas dimensões 

distintas: a intencionalidade do processo de esquecimento e o conhecimento novo que é esquecido. 

Com base nessas duas dimensões, argumenta-se por quatro tipos de esquecimento nas 

organizações.  

O primeiro tipo de esquecimento é o acidental ocorre quando uma organização é incapaz 

de reter o conhecimento que entrou recentemente. Por exemplo, uma empresa desenvolveu com 

sucesso uma nova linha de produtos de uma vez, mas foi incapaz de repetir o processo de 

inovação. O conhecimento de como inovar de alguma forma se perdeu. 

O segundo tipo de esquecimento ocorre quando o conhecimento que foi armazenado no 

sistema de memória da organização é perdido ao longo do tempo. Os autores dão como exemplo, 
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um restaurante três estrelas, que ao desfrutar de anos de prestígio e sucesso econômico por 

pertencer a uma elite de classe mundial, é incapaz de manter as complexas rotinas organizacionais 

necessárias para os altos padrões de qualidade exigidos e perde uma estrela (DE HOLAN and 

PHILLIPS, 2003). 

O terceiro tipo envolve a remoção de alguma parte de novos conhecimentos a partir da 

organização antes de se tornar profundamente enraizada em ações da organização.  

O quarto tipo ocorre quando o conhecimento estabelecido é propositalmente apagado da 

memória da organização. Esta última forma de esquecer é talvez a mais importante do ponto de 

vista estratégico, mas também pode ser muito difícil, como peças profundamente enraizadas do 

conhecimento organizacional são geralmente bloqueadas no local por vários outras partes de 

conhecimento que dependem deles, e remover um implica modificar os outros.  

É possível se pensar, por exemplo, nos argumentos usados por muitos governos para 

privatizar as empresas estatais e as dificuldades destas organizações recém-privatizadas para 

enfrentar esquecimento do seu monopólio cultural de serviço e formas de funcionamento. Crucial 

para o sucesso dessas novas empresas é o desmantelamento das velhas formas de fazer negócios e 

velhas ideias sobre o que constitui um bom serviço.  

 

4.5 Formas de esquecimento organizacional 

Segundo De Holan e Phillips (2003), as empresas podem esquecer o conhecimento de uma 

das quatro formas: (deterioração da memória, falha ao capturar, desaprender e evitando maus 

hábitos), dependendo se a perda é acidental ou intencional, e se a informação é incorporada ou é 

nova para a organização. 

Figura 3: Formas de esquecimento 
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Fonte: Adaptado de Pablo Martin de Holan e Nelson Philips (2003). 

 

Deterioração da memória 

As empresas precisam entender que para evitar o esquecimento do conhecimento elas 

necessitam saber onde o conhecimento está localizado.  

Conforme De Holan e Philips (2003), para manter a memória organizacional como um 

imperativo estratégico, não basta estar ciente da localização do conhecimento; as empresas 

também devem manter adequadamente essas informações, especialmente quando são usadas 

apenas esporadicamente. Em tais situações, habilidades podem atrofiar e as organizações podem 

esquecer completamente como realizar uma atividade valorizada. 

Muitas organizações enfrentam situações que ocorrem apenas raramente e de forma 

irregular, de modo que os gestores enfrentam recompensas incertas para suportar os custos de 

tentar gerenciar o conhecimento necessário para lidar com eles. O problema é exacerbado quando 

esse conhecimento está representado por um arranjo complexo de habilidades, informações e 

ferramentas. Em tais casos, talvez seja mais sensato (e certamente menos oneroso) simplesmente 

esquecer. Mas o ponto importante é que a decisão de manter tais capacidades organizacionais 

complexas deve ser estratégica, e as empresas devem ter cuidado para evitar qualquer deterioração 

da memória que poderia afetar a sua competitividade. No mínimo, as organizações devem incluir a 

gestão do conhecimento em seu processo de planejamento estratégico, e uma pessoa específica 

deve ter a responsabilidade e autoridade para identificar e proteger os recursos fundamentais do 

conhecimento. ( DE HOLAN E PHILIPS, 2003). 

Falha na captura 

Juntamente com a deterioração da memória, esse tipo de esquecimento acidental deixa de 

incorporar novos conhecimentos em uma memória organizacional mais ampla. Em tais casos, uma 

empresa negligencia disponibilizar novas informações valiosas para o resto da organização, e o 

conhecimento se torna perdido quando deixa alguns indivíduos ou equipes de trabalho se dissolver 

ou mudar. Para evitar isso, as informações devem ser capturadas por indivíduos, promovendo um 

processo que envolva uma gama de atividades para que durante a rotina possa codificar e 

armazenar esse conhecimento. Além disso, alguns tipos de informações tais como histórias de 

uma empresa, mitos e outras formas de discurso, devem ser incorporados à cultura da organização. 

Desaprender 
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Para desaprender o conhecimento, uma empresa intencionalmente remove algo que está 

bem estabelecido na memória da organização. Esse processo pode ser tão importante quanto 

aprender, especialmente quando uma empresa precisa lançar conhecimento que começou a minar 

o seu sucesso. Isto ocorre frequentemente quando (por exemplo, acontece uma alteração na 

tecnologia ou uma mudança no mercado) fazendo com que o processo do conhecimento 

anteriormente útil seja ineficaz. 

De acordo com Nystrom e Starbuck (1984_apud_De Holan e Phillips, 2003) antes das 

organizações tentam novas  ideias, elas devem desaprender os antigos processos descobrindo suas 

insuficiências e, em seguida, descartá-los.   

É necessário que para desaprender, a empresa tenha que desorganizar alguma parte de sua 

“loja” do conhecimento. O processo pode ser compreendido considerando primeiro o processo 

mais conhecido de aprendizagem. Na sua essência, a aprendizagem organizacional ocorre quando 

uma empresa organiza o conhecimento, levando-o para fora das cabeças das pessoas e tornando 

institucional. Desaprender envolve o contrário: desorganizando conhecimento, quebrando rotinas, 

a mudança das estruturas e gestão de culturas de forma a desmantelar conhecimento 

profundamente enraizado. Peters (1994) afirma que esquecer é sublime, ou seja, extremamente 

importante, porém salienta um problema: o esquecimento mais difícil de realizar não é o 

esquecimento coletivo, mas o individual. Daí o desencantamento ao  concluir que embora algumas 

metodologias façam aumentar levemente as hipóteses de  uma instituição esquecer glórias 

passadas nos mercados, essas metodologias são de  pouca utilidade para obter o esquecimento 

individual, pois as  pessoas podem dedicar uma vida inteira à elaboração de apenas uma única 

ideia. Não só os indivíduos e as organizações esquecem com  dificuldade, como frequentemente 

não querem esquecer, sobretudo quando se trata de inscrever a sua experiência e as suas obras na 

memória coletiva, mas reafirma que se as organizações querem se manter no mercado e criar 

estratégias competitivas é indispensável o esquecimento de práticas que já não tem mais utilidade.  

Evitar maus hábitos 

Organizações de aprendizagem são tipicamente vistas como saudáveis e competitivas, mas 

o aprendizado é na verdade uma “faca de dois gumes”. Organizações, assim como as pessoas, 

podem aprender hábitos, rotinas ruins, práticas, ideias e valores que são contraproducentes. As 

empresas bem sucedidas são capazes de esquecer esse conhecimento propositadamente antes de se 

tornar incorporado em suas memórias organizacionais. Para conseguir isso, a empresa tem que ser 
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capaz de distinguir entre o conhecimento útil e maus hábitos potenciais, e deve ter o sistema em 

vigor para garantir que estes são esquecidos antes que eles se tornem enraizados. 

É importante observar que a capacidade de evitar os maus hábitos torna-se cada vez mais 

crítica e as organizações precisam atentar para esse fato. Afinal, as empresas que se destacam na 

aprendizagem são muitas vezes tão boas em pegar maus hábitos, quanto a adquirir conhecimentos 

úteis. Assim, como uma organização torna-se mais apta a aprender, ela também precisa se tornar 

melhor em identificar e esquecer conhecimento potencialmente prejudicial. Caso contrário, a 

organização poderá incorporar inúmeros maus hábitos em seu sistema de conhecimento, e a 

capacidade de aprendizagem que deveria aumentar a competitividade terá, ironicamente, o efeito 

oposto. Identificar e esquecer potencialmente maus hábitos pode exigir o mesmo tipo de esforço e 

dedicação como a aprendizagem de conhecimentos úteis, e os gestores devem estar cientes de 

algumas armadilhas comuns. 

4.6 Esquecimentos no processo de aprendizagem organizacional 

A aprendizagem organizacional pode ser considerada como uma resposta alternativa às 

mudanças enfrentadas pelas organizações, em que se busca desenvolver a capacidade de aprender 

continuamente a partir das experiências organizacionais e a traduzir estes conhecimentos em 

praticas que contribuam para um melhor desempenho, tornando a empresa mais competitiva. 

Contudo, a aprendizagem organizacional tem como pressuposto básico o desenvolvimento de 

estratégias e procedimentos a serem construídos continuamente para se atingir melhores 

resultados, contando com a participação efetiva das pessoas no processo de aquisição e 

disseminação de conhecimento, fato esse que se relaciona diretamente à questão do 

desenvolvimento de habilidades e atitudes. 

Gomes (2000) enfatiza que no final da década de 1960 e durante a de 1970 ocorreu 

grande impulso nos estudos sobre a dinâmica da aprendizagem organizacional. Todavia, só em 

anos mais recentes a questão aprendizagem organizacional vem se difundindo cada vez mais entre 

pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas do conhecimento que vem se dedicando ao 

estudo das organizações formais de trabalho. 

Na década de 1990, em particular, a aprendizagem assumiu a condição de um dos temas 

mais pesquisados nos estudos organizacionais. Salgado e Espíndola (1996) afirmam que, na 

evolução do pensamento administrativo, a capacidade de aprender foi o assunto de destaque nos 

últimos anos e auxiliou a difundir conceitos como os de aprendizagem e capacidade 

organizacional, troca cultural, unidade estratégica, competência e empowerment. 
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A definição de Fiol e Lyles (1985) expressa a perspectiva da aprendizagem 

organizacional como processo de melhorar as ações mediante melhor conhecimento e 

compreensão. 

 Argyris e Schön (1996) enfatizam a aprendizagem organizacional como um processo 

pelo qual os membros da organização detectam erros ou anomalias e os corrigem pela 

reestruturação da teoria em uso organizacional. Implica uma visão de aprendizagem individual em 

organizações. Fleury (1996) corrobora essa premissa quando fala que aprendizagem 

organizacional é tida como um processo de aperfeiçoamento das ações dos indivíduos por 

intermédio de um melhor conhecimento e compreensão da organização. Esse autor destaca ainda 

que todo conhecimento se desenvolve primeiramente no psicológico individual depois de 

assimilado passa para uma visão compartilhada por todos na organização. 

Huber (1991) destaca que a principal característica do processo de aprendizagem 

organizacional consiste de aquisição, distribuição, interpretação e memorização de conhecimento. 

Assim, ressalta o papel e a relevância dos efeitos do esquecimento na aprendizagem 

organizacional e sua relação com a fase de memorização do conhecimento. 

O esquecimento é necessário para a aprendizagem, tanto quanto pode ser prejudicial. É 

necessário para dar lugar aos novos conhecimentos, e evitar que conhecimentos incompatíveis 

entre si e com a organização sejam incorporados na memória e para a formação de uma memória 

seletivamente útil e dirigida para objetivos da organização. Pressupõe-se um tipo de esquecimento 

benéfico, indispensável para os processos de mudanças e avanços. De Holan e Philips (2004) 

citam que vários escritores realçam a importância de desaprender o conhecimento velho como um 

passo anterior para aprender algo novo.  

Ocorre que muitas vezes o processo de implantação de um processo de aprendizagem 

organizacional se dá de forma impositiva e sem o devido diálogo com os envolvidos para a nova 

situação. E por desconhecer tal processo o indivíduo resiste, não entendendo os benefícios que a 

mudança pode trazer pra ele e para a organização, preocupando-se, sobretudo, com os possíveis 

riscos para si mesmo. Logo, essa situação, na medida em que implica alguma possibilidade de 

incerteza e risco, necessita, para obter a sua colaboração, algum tipo de compensação. Ao invés de 

querer compartilhar o conhecimento, pode crer que seja melhor retê-lo para si próprio como 

garantia de seus status, cargo, emprego, evitando que esse conhecimento seja incorporado na 

memória da organização. 

Observa-se a partir daí, a importância que deve ser dada aos fatores que interferem no 

processo de aprendizagem organizacional e, principalmente, aos do esquecimento organizacional 
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para que não interfiram no processo de aprendizagem, já que o esquecimento é benéfico para o seu 

sucesso.  

 

4.6.1 Esquecimento no processo de desaprendizagem organizacional 

Por força dos avanços tecnológicos, instantaneidade das informações e da globalização a 

realidade mundial sofreu frequentes mudanças nos campos político, econômico, cientifico 

tecnológico e social, com reflexos diretos em todas as organizações da sociedade sejam elas: 

governamentais, empresariais, ou do terceiro setor. Segundo Hamel e Prahalad (1995) as 

companhias para sobreviverem neste cenário precisam desaprender grande parte do seu passado 

para poder descobrir o futuro. 

Para Tsang e Zahra, (2008) a dificuldade da compreensão de como as empresas podem 

desaprender vem do fato de que os pesquisadores têm dedicado pouco esforço para articular o 

domínio do conceito.. Um melhor entendimento do tema pode ser alcançado pela discussão de 

dois termos encontrados na literatura: desaprendizagem organizacional e esquecimento 

organizacional. De Holan e Phillips (2003) definem esquecimento organizacional a perda, 

voluntária ou não, do conhecimento organizacional. Já a desaprendizagem é um tipo de 

esquecimento, que ocorre quando o conhecimento organizacional é propositadamente removido. 

Segundo Tsang e Zahra (2008), afirmam que esquecimento organizacional é a perda inadvertida 

de rotinas organizacionais. 

Akgün et al., (2007); Tsang e Zahra (2008) ressaltam que apesar do tema aprendizagem 

organizacional ter avançado nas pesquisas, a questão da desaprendizagem organizacional tem 

recebido uma  atenção limitada dos pesquisadores. Desaprendizagem tem sido conceituada como 

eliminação da memória organizacional. Porém, as alterações não cognitivas em artefatos 

organizacionais devem ser associadas a mudanças nas crenças e rotinas para facilitar a 

desaprendizagem. 

Easterby-Smith e Lyles (2011) diferenciam desaprendizagem organizacional de 

esquecimento organizacional afirmando que ambas tratam de perda de conhecimento, porém, 

desaprendizagem refere-se a tentativa deliberada de eliminar conhecimento indesejado, ao passo 

que esquecimento, refere-se a uma perda de conhecimento que não é necessariamente planejada 

ou pretendida. Esse raciocínio é seguido por Tsang e Zahra (2008) que, a partir da visão orientada 

a rotinas, afirmam que desaprendizagem organizacional refere-se ao descarte de velhas rotinas 

para abrir caminho para novas, caso exista, complementando, ainda, que desaprendizagem é um 

processo intencional, não pressupõe juízo de valor sobre o que é descartado, também não 
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pressupõe a inserção de novas rotinas no lugar do que foi descartado e envolve mudanças 

cognitivas e comportamentais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O esquecimento organizacional é uma área de investigação criticamente importante que 

tem um grande potencial para contribuir para o entendimento da dinâmica da aprendizagem 

organizacional e sua relação com a gestão do conhecimento. Enquanto alguns estudos foram feitos 

considerando a deterioração da memória e tópicos relacionados, muito pouco tem sido feito para 

explorar as formas intencionais do esquecimento. 

A revisão bibliográfica revelou, dentre outros aspectos que o esquecimento organizacional 

tem o intuito de apresentar duas importantes contribuições. Primeiro, o aspecto intencional do 

esquecimento organizacional tem potencial para contribuir com a melhoria da gestão estratégica, 

haja vista formas intencionais de conhecimento estão no cerne da gestão estratégica nas 

organizações que aprendem. Segundo, o esquecimento organizacional também tem o potencial de 

afetar significativamente a prática de gestão de conhecimento. 

Como as empresas se tornam cada vez mais eficientes em criação do conhecimento, 

colaboração e inovação, a necessidade de uma melhor compreensão do esquecimento torna-se 

ainda mais importante. Um equilíbrio deve ser atingido na teoria e na prática, entre a aquisição de 

conhecimento e esquecimento intencional. É tempo para o desenvolvimento de uma teoria do 

esquecimento estratégico e, talvez, até mesmo o desenvolvimento das organizações que sabem 

esquecer. 

Sugere-se que futuras pesquisas possam fazer uso das diversas abordagens apresentadas 

neste trabalho para investigar outras questões não analisadas sobre o esquecimento organizacional. 

Como exemplo, alguns questionamentos são sugeridos: Qual o ciclo de vida do conhecimento? 

Quais estratégias do esquecimento organizacional são indispensáveis no processo de mudança 

organizacional? Por que o esquecimento ainda é pouco estudado e aplicado nas organizações?  

Espera-se que se possa chegar, em um futuro não muito distante, a um modelo unificado 

que possa explicitar uma visão mais equilibrada da dinâmica do conhecimento organizacional: 

aprender e aprender a esquecer. 

Por fim, ao esquecer que uma epgrafe sempre vem no início de um trabalho, pode-se 

acolher a eloquência do professor Rubem Alves: “A educação acontece depois que o 

esquecimento fez seu trabalho”. 
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