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RESUMO 

Com esta pesquisa pretendeu-se analisar como os Sistemas de Informação existentes nas 

organizações podem assisti-las, apoiando as funções da Memória Organizacional. Em 

ambientes de rápidas mudanças, a capacidade de absorver e utilizar conhecimentos pode 

conferir às organizações vantagem competitiva, tornando-se assim um valioso ativo que precisa 

ser efetivamente gerenciado. Desafiadas por rotatividade de pessoal, processos de 

reorganização, fusões e aquisições ou terceirização, as empresas precisam criar alternativas para 

reter o conhecimento organizacional e preservar sua memória. Para este fim, levou-se a cabo 

uma revisão da literatura de Memória Organizacional (MO) e Sistemas de Informação (SI), com 

a intenção de identificar que estruturas e funções da MO podem ser suportadas por SIs. Esta 

revisão ressaltou que abordagem funcionalista do construto MO é incompleta, por 

desconsiderar aspectos, tais como: a memória existente nos relacionamentos pessoais, no 

coletivo ou supra individual, a mediação política que determina o que deve ou não ser lembrado 

e os problemas decorrentes do mal funcionamento da MO. Para consecução da pesquisa, optou-

se por utilizar a concepção interpretativista, utilizando-se método de pesquisa qualitativa básica 

de caráter exploratório. Efetuaram-se entrevistas em profundidade, utilizando roteiro 

semiestruturado, com gestores de Tecnologia da Informação e usuários da área de negócios.  

Na análise qualitativa, efetuada por intermédio de análise de conteúdo, identificaram-se sete 

categorias, dentre as quais citam-se: Funções de Sistemas de Informação, que apoiam a 

Memória Organizacional, Estrutura da Memória Organizacional, Colaboração Interna é base 

para a Memória Organizacional e Disfunções da Memória Organizacional. Elaborou-se, a partir 

destas categorias, um esquema relacional que pode apoiar futuros estudos para compreender: a 

relação entre Sistemas de Informação (SI) e estruturas específicas da Memória Organizacional; 

a relação entre Memória Organizacional (MO) e o processo de gestão de mudanças; de que 

forma a colaboração e relacionamentos internos podem influenciar a Memória Organizacional, 

quando apoiados por SI. Os resultados da pesquisa indicaram que os SI apoiam algumas das 

estruturas da MO e que sistemas capazes de lidar com informações menos estruturadas e 

decisões mais complexas produzem maior contribuição para a Memória Organizacional. 

 

Palavra-chave: Memória Organizacional; Sistemas de Informação; Implementação de Sistemas 

  



 

 

ABSTRACT 

This research was intended to analyze how existing information systems in organizations can 

assist them by supporting the functions of Organizational Memory. In rapidly changing 

environments, the ability to absorb and use knowledge can give organizations competitive 

advantage, therefore, becoming a valuable asset that needs to be effectively managed. 

Challenged by staff turnover, reorganization processes, merge and acquisitions and 

outsourcing, companies need to create alternatives to retain organizational knowledge and 

preserve its memory. To this end, a literature review of Organizational Memory (OM) and 

Information Systems (IS) was carried out to identify which structures and OM functions could 

be supported by IS. This review underlined that functionalist approach of OM construct is 

incomplete when disregarding aspects, such as: the memory that exists in personal 

relationships, collective or supra individual, political mediation that determines what should or 

should not be remembered and problems arising from the malfunction of the OM. To achieve 

the research, an interpretive design was selected, using a basic qualitative research method of 

exploratory nature. In-depth interviews were carried out using semi-structured script, with 

managers of information technology and members of the business related areas. During the 

qualitative analysis, performed through content analysis, seven categories were identified, 

among which: Information Systems functions that support Organizational Memory, Structure 

of Organizational Memory, Internal collaboration is the basis for Organizational Memory and 

Organizational Memory Dysfunctions were used. A relational schema was developed from 

these categories supporting upcoming studies to understand: the relationship between 

Information Systems and Organizational Memory structures; the relationship between 

Organizational Memory and Change Management process; how collaboration and internal 

relationships can influence the Organizational Memory when supported by IS. The research 

results indicated that the IS supports some of the OM structures and systems, capable of dealing 

with less structured information and more complex decisions produce a greater contribution to 

the Organization Memory. 

 

Keywords: Organizacional Memory; Information Systems; Implementation of Systems.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A correta utilização da memória é aquela que serve a um fim ou objetivo específico, 

e não uma que se limita a reproduzir o passado. 

Barbara Miztal 

 

Em ambientes de rápidas mudanças, torna-se importante para as empresas se adaptarem, 

ajustando estratégia e estrutura, com o intuito de acelerar o ritmo da aprendizagem 

organizacional (ZAHRA; GEORGE, 2002). Seja aprendendo por experiência própria ou pela 

absorção das experiências de terceiros, o conhecimento resultante da aprendizagem precisa ser 

codificado, armazenado para posterior recuperação e uso (LEVITT; MARCH, 1988). Desta 

forma, a eficiência com a qual a empresa mobiliza seu conhecimento no desenvolvimento de 

novos produtos (AHUJA, 2000), sua abordagem em relação ao aprendizado (SOMMER; 

LOCH; DONG, 2009), seu posicionamento diante das incertezas (MCGRATH; 

MACMILLAN, 1995) e sua capacidade de gerar novas ideias (TIWANA, 2008)  podem 

determinar o sucesso ou fracasso de empreendimentos. 

Com ciclos de aprendizagem cada vez menores em alguns setores e o acirramento da 

competição, estariam em vantagem as empresas que transformam sua capacidade de absorver 

e utilizar conhecimentos em fonte de vantagem competitiva (ZAHRA; GEORGE, 2002). 

Destarte, seria possível que o recém-integrado insumo, conhecimento, fora traduzido em novas 

opções e, consequentemente, ações organizacionais (MATUSIK, 2005). Nesse processo, cabe 

à organização criar as condições para que os indivíduos compartilhem conhecimentos e suas 

experiências para gestão adequada desse ativo (DUNHAM; BURT, 2011; NEVO; WAND, 

2005).  

Não obstante, a retenção do conhecimento individual na organização precisa lidar, antes, 

com a evasão de profissionais (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). Esta evasão pode ocorrer 

na forma de: rotatividade de pessoal (DOSI et al., 2011), aposentadoria de especialistas 

(MENEZES, 2006), fusões e aquisições (KUNISCH; WOLF; QUODT, 2010) ou processos de 

terceirização (ANDERSON; SUN, 2010; SPARROW, 1999). Portanto, reter o conhecimento 

experiencial, acumulado pela prática, constitui chave para a competitividade (STEIN; ZWASS, 

1995).  

Nesse contexto, Memória Organizacional (MO) refere-se à “informações armazenadas 

na história organizacional, que podem ser recuperadas para apoiar a decisões no presente” 

(WALSH; UNGSON, 1991, p. 61). 

O conceito de MO surge, segundo Ramos (2011), como uma reação das organizações à 
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necessidade de gerenciar o conhecimento, de identificar as lacunas existentes neste, e prover os 

meios para mobilizá-lo, com o fim de suportar a ação individual ou coletiva. Mais que um olhar 

sobre o passado, a MO é a chave para antecipação do futuro (SCHACTER; ADDIS, 2007). 

Deste modo, as organizações necessitam de meios para expandir a capacidade desse recurso. 

De acordo com Stein e Zwass (1995), a retenção de conhecimento, com vistas à tomada 

de decisão, é uma função que pode ser incorporada aos Sistemas de Informação (SI), em 

particular aos sistemas destinados à gestão do conhecimento. A Memória Organizacional 

constitui-se, deste modo, em uma ferramenta para implementar a gestão do conhecimento 

(SADOUGHI et al., 2011).  

Para Alavi e Leidner (2001), a Memória Organizacional torna-se parte do processo de 

gestão de conhecimento, quando este é compreendido em quatro etapas: (1) criação ou 

construção; (2) armazenamento/recuperação; (3) transferência; e, (4) aplicação. A MO 

contribui com a etapa em que ocorre o armazenamento e a recuperação de informações. 

Ao sistematizar o campo, Walsh e Ungson (1991) definiram MO em função de suas  

estruturas e processos constituintes. A partir desse trabalho, criaram-se as condições para o 

desenvolvimento de memórias protéticas, que se entende como ferramentas e tecnologias 

projetadas para ampliar o armazenamento e recuperação de informações pelos indivíduos, como 

se fossem extensão do corpo humano (CORBETT, 2000). Desde então, multiplicaram-se 

propostas e sistemas de apoio a tomada de decisão (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015; JAIN; 

KOGUT, 2014; OCHOA et al., 2009), plataformas de criação de novos produtos (CASEY; 

OLIVERA, 2011; STEIL; SANTOS, 2012), gestão de conhecimento e aprendizagem 

organizacional (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011; CASEY; OLIVERA, 2011; CONKLIN, 

1996b; TOULABI; DEHGHANI; AL TAHA, 2013).  

Estas abordagens têm em comum a visão de memória como artefato e processo 

simultaneamente (ACKERMAN; HALVERSON, 2000) e baseiam-se na metáfora da memória 

humana (CONKLIN, 1996b; FIEDLER; WELPE, 2010; STEIN, 1995). Tal abordagem 

aproxima o estudo de Memória Organizacional à teoria de sistemas em geral (ZHENG, 2012) 

e em particular aos Sistemas de Informação (WEINBERGER, H., TE’ENI, D., & FRANK, 

2008). 

Para Morgan (1996) a teoria e prática organizacional é, em boa parte, determinada por 

um processo metafórico. Para eles, as metáforas devem ser entendidas como um processo 

criativo, originando significados novos, que surgem a partir da comparação de elementos 

existentes, vistos sob nova perspectiva.  Ainda segundo os autores, a metáfora que o/a cientista 

usa para estudar um fenômeno determina o que ele ou ela vê.  
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Ao utilizar a metáfora humana para entender memória organizacional, implica em que: 

a memória é distribuída, sendo simultaneamente especializada e generalista; é focalizada no 

aprendizado; e que pode ser ampliada pelo uso de sistemas de informação (MORGAN, 1996).  

Casey e Olivera (2003) reconheceram que embora o conceito de Memória 

Organizacional seja regularmente citado de forma periférica, poucos estudos foram 

desenvolvidos para examinar o campo empiricamente. Isto corrobora com as observações feitas 

por Akckerman e Halverson (2000), para os quais o tema Memória Organizacional precisa ser 

mais bem explorado por pesquisas.  Entre os estudos recentes, sublinha-se o trabalho de 

Camisón e Villar-Lopez (2011) que, a partir de uma escala Likert com sete pontos, mediram o 

conhecimento acumulado na firma sobre mercado, clientes e o ambiente de negócios. Esse 

estudo, utilizou a definição de repositórios de Walsh e Ungson (1991) e concluiu que a MO tem 

efeito positivo sobre inovações de marketing e organizacional (gerenciais). 

No estudo de Lai et al. (2011), encontra-se um instrumento para medir MO adaptado de 

Cross e Baird (2000), no qual o construto utiliza quatro itens para medir MO: (1) a organização 

conta com interface amigável de busca; (2) a organização tem banco de dados para armazenar 

informações; (3) a organização tem mecanismos de feedback e compartilhamento; e (4) a 

organização tem mecanismos de aprendizagem para recuperar informação. Predomina, desta 

forma, uma visão utilitária do construto. Em Lee et al. (2011), novamente uma adaptação do 

instrumento de Cross e Baird (2000) foi utilizada para medir MO. Desta vez, aspectos 

relacionados a aprendizagem são utilizados para explicar a associação entre MO e o 

desempenho organizacional. 

Por sua vez, Dunham e Burt (2014) ressaltam que, até seu trabalho, não havia na 

literatura uma escala para medir MO. Como resultado, os autores propuseram uma escala 

psicométrica de cinco dimensões, que incluiu: conhecimento sócio político, conhecimento do 

trabalho, redes de relacionamento externas, história e conhecimento da indústria. Importa 

ressaltar que Dunham e Burt (2014) partem da definição funcionalista de Walsh e Ungson 

(1991), para construir uma escala que considera a importância do poder e a influência da 

coletividade e redes de relacionamento sobre a retenção do conhecimento. 

 Convém ainda observar que, embora existam proposições teóricas e práticas para o 

desenvolvimento de Sistemas de Informação de Memória Organizacional, a discussão sobre a 

implementação efetiva de memórias artificiais, protéticas (CORBETT, 2000), é marcada por 

baixa expressividade e raros casos de sucesso na literatura (BARROS; RAMOS; PEREZ, 

2015). 
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Na produção acadêmica nacional, encontram-se modelos baseados em ontologias 

(ALMEIDA, 2006; VASCONCELOS; KIMBLE; ROCHA, 2003; ZANCANARO et al., 2013) 

com o propósito de formalizar e representar conhecimento na Memória Organizacional, abrindo 

o caminho para o desenvolvimento de sistemas que cumpram com essa função. Costa (2011) 

argumenta que seria um desperdício de tempo e recursos não dispor de meios para armazenar a 

informação existente na empresa em Sistemas de Informação, possibilitando a recuperação e 

compartilhamento, quando necessário.  

Conquanto, parece mais adequado pensar não em um Sistema de Memória 

Organizacional, mas em como os diferentes sistemas existentes nas organizações podem ser 

alavancados (CORBETT, 2000) e conectados para que, orgânica e consistentemente, possam 

capturar, armazenar, reconstruir e assim refletir as experiências da organização. Essa é a 

motivação de fundo para o desenvolvimento deste estudo. 

Neste sentido, pretende-se que este estudo aporte dois tipos de contribuições. No campo 

teórico-metodológico, ressalta-se que a sinergia entre as dimensões de Sistemas de Informação 

(SIs) e Memória Organizacional (MO) pode contribuir para maior clareza sobre a função dos 

SIs em processos de mudanças organizacionais ou evasão de especialistas. Ademais, a 

utilização de investigação qualitativa, pode revelar novas associações entre os SIs e as 

disfunções da Memória Organizacional.  

No plano das contribuições práticas, pretende-se fornecer indícios aos gestores sobre as 

características dos Sistemas de Informação que apoiam a Memória Organizacional, auxiliando-

os na retenção do conhecimento nas empresas. Finalmente, espera-se que este estudo possa 

contribuir para o entendimento sobre a função dos SI, enquanto repositórios e facilitadores da 

construção social da Memória Organizacional. 

 

1.1 O Problema de Pesquisa 

  

O problema de pesquisa foi formulado, a partir de análise do referencial teórico que 

suporta os construtos estudados e amparando-se na visão de que organizações são comunidades 

sociais criadas para transformar, de forma eficiente, as habilidades individuais e coletivas em 

produtos e serviços (KOGUT; ZANDER, 1992). Nesta visão, o conhecimento organizacional 

se desenvolve ao longo do tempo, com a prática, onde o indivíduo não é o único repositório, no 

qual este se acumula (KOGUT; ZANDER, 1992; STEIN; ZWASS, 1995).  

Assim, não seria possível compreender a capacidade de reter conhecimento de uma 

organização pela soma simples das capacidades de seus empregados; o fator social e aspectos 
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distintivamente organizacionais devem ser considerados nesta equação (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990).  

Corroborando com estas ideias, Nicolau (2003) argumenta que o conhecimento 

organizacional é construído a partir do compartilhamento e integração do conhecimento 

individual, gerando um saber coletivo, apto a evoluir e ser mobilizado. Resulta que as 

organizações precisam criar mecanismos para apoiar os processos de Memória Organizacional: 

aquisição, manutenção, pesquisa e recuperação da informação e do conhecimento (STEIN; 

ZWASS, 1995). 

Torna-se, deste modo, latente o desafio que as organizações modernas enfrentam para 

encontrar o equilíbrio entre o que lembrar e o que deve esquecer, permitindo, assim, que a 

inovação, erros honestos e a criatividade ocorram sem o sequestro de novas ideias por 

experiências anteriores (MISZTAL, 2010). Tais necessidades ligadas ao conhecimento e 

consequentemente à MO estão cada vez mais sendo implementadas nos Sistemas de Informação 

Empresariais. 

Considerando esta elaboração teórica, tem-se o seguinte problema pesquisa: Como os 

Sistemas de Informação apoiam as funções da Memória Organizacional? 

 

1.2 Objetivo Geral 

 

Segundo Creswell (2010), a declaração de objetivos de um estudo define o que se 

pretende atingir e deve comunicar ao leitor essa intenção de forma clara. Desta forma, o objetivo 

desta pesquisa é analisar como os Sistemas de Informação podem assistir as organizações, 

apoiando as funções da Memória Organizacional. 

Entenda-se por “assistir” a capacidade dos Sistemas de Informação de facilitar a 

integração e compartilhamento de informações, apoiando o processo de armazenamento e 

retenção da Memória Organizacional. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Para Blaikie (2009), definidos o problema de pesquisa e o objetivo geral, o pesquisador 

deve esclarecer os tipos de conhecimento que serão produzidos como resultado do trabalho. 

Neste sentido, os objetivos específicos limitam a abrangência ou escopo do estudo, sendo que, 

a estes, o pesquisador deve dar conta no final de seu trabalho (CRESWELL, 2010).  Com base 

no objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram propostos: 
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 Identificar os Sistemas de Informação mais adequados para o apoio das 

funções da Memória Organizacional 

 Identificar as principais características dos Sistemas de Informação que 

apoiam as funções da Memória Organizacional 

 Identificar as principais dificuldades para a implantação Sistemas de 

Informação que apoiam as funções da Memória Organizacional 

 Investigar se os Sistemas de Informação podem contribuir para evitar as 

disfunções da Memória Organizacional 

Para atingir os objetivos propostos, este trabalho encontra-se assim organizado: 

primeiramente, delimita-se o problema de pesquisa e os objetivos gerais e específicos do 

trabalho. Em seguida, é apresentada uma revisão da literatura de Memória Organizacional e 

Sistemas de Informação que servem como lentes teóricas para análise de campo. Nos capítulos 

seguintes apresentam-se os procedimentos metodológicos, análises dos resultados e 

considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho utiliza o modelo conceitual de pesquisa, indicado na Figura 1. Neste, o 

ambiente externo representa: outras organizações, competidores, organismos reguladores, 

clientes, fornecedores e demais partes interessadas. Entende-se que o ambiente demanda que as 

organizações se adaptem, seja por meio de mudanças na realidade política, pressões econômicas 

e competitivas, estabelecimento de nova ordem social ou por meio de novos padrões 

tecnológicos.  

As organizações a seu turno, possuem componentes como estratégia, estrutura 

hierárquica, rotinas, práticas, valores, cultura, e arranjos sociais complexos que podem moldar 

tanto os Sistemas de Informação como a própria Memória Organizacional. 

Os Sistemas de Informação, aqui tratados, sob visão funcionalista, têm o potencial de 

apoiar as funções da Memória Organizacional. Esta, por sua vez, evolui a partir das memórias 

individuais e coletivas da organização, trazendo para o presente experiências, conhecimentos e 

resultados de ações passadas, com o objetivo de apoiar à tomada de decisão e à aprendizagem 

organizacional. 

Figura 1: Modelo conceitual de pesquisa. 

Sistemas de 

Informação
(Funcionalidades e 

Uso)

Memória 

Organizacional

Memória

Individual

Memória

Coletiva

Organizações

Ambiente

Apoio à

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As próximas sessões deste capítulo apresentam a revisão da literatura quanto à Memória 

Organizacional e Sistemas de Informação respectivamente. Na última sessão do capítulo, é 

apresentando o referencial teórico integrado, relacionando os construtos; ele serve de base para 

a pesquisa empírica e análise dos resultados. 
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2.1 Memória Organizacional 

 

O tópico Memória Organizacional é foco de estudo de diferentes disciplinas, 

notadamente Teoria das Organizações, Psicologia, Sociologia, Teoria da Comunicação e 

Sistemas de Informação (LEHNER, 2000), sendo, portanto, afetada pelos avanços realizados 

no próprio entendimento do conceito de memória. Por esta razão, inicia-se a discussão de 

conceitos, revendo as definições de memória, primeiramente, e em seguida de Memória 

Organizacional. 

 

2.1.1 Conceitos de Memória 

 

Com o advento da economia baseada no conhecimento, a metáfora do cérebro humano 

favorece interpretações que ajudam a compreender como as organizações aprendem e o 

processo pelo qual ampliam ou diminuem sua inteligência e memória organizacional 

(MORGAN, 1996). Desta forma, antes de discutir o construto Memória Organizacional, esta 

seção se dedica a qualificar memória a partir de diferentes perspectivas. 

Em um contexto mais amplo, o conceito de memória pode ser entendido como “[...] um 

navio que aporta no presente o registro das experiências vividas no passado e do conhecimento 

adquirido por intermédio de experiências alheias [...]” (SHILS, 1981, p. 50). Zelizer (1995) 

contradiz essa abordagem ao defender que memória é um processo, não é uma coisa, e que 

funciona de forma diferente, em diferentes momentos no tempo. Olick e Robbins (1998) 

corroboram igualmente que memória é um processo, desta feita social, e não meramente um 

meio que transporta o passado ao presente.  

Misztal (2010) argumenta que embora exista a tendência de se considerar que memória 

é uma faculdade humana, lembrar, na visão da autora, é um ato social influenciado pelo discurso 

dominante, pelo contexto em que está imerso e por fatores sociais que tornam a lembrança 

possível, tais como: linguagem comum, ritos e práticas. Em suas palavras “lembrar serve a um 

fim social na esfera do indivíduo” (MISZTAL, 2010, p. 27). 

Convém observar que a definição de memória, no que se refere a eventos ocorridos no 

passado, pode gerar alguma confusão entre os termos história e memória. Para elucidar as 

fronteiras dos construtos, Olick e Robbins (1998, p. 110) resumiram a visão de Halbwachs 

(1992) sobre essa distinção: “história é memória morta, uma forma de preservar o passado, com 

o qual não mantemos uma relação experiencial orgânica”. 

Outra distinção importante de ser feita é entre memória e aprendizagem. Kim (1993) 
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ressalta que a aprendizagem, para a psicologia, tem relação mais estreita com aquisição, 

enquanto que memória está relacionada com retenção de informações. Para Jerez-Gómez, 

Céspedes-Lorente e Valle-Cabrera (2005), a aprendizagem é definida em função da capacidade 

da organização de processar conhecimento, modificando seu comportamento para refletir novas 

situações cognitivas, com vista a melhorar o seu desempenho. Na prática, os conceitos estão 

imbrincados, visto que a memória afeta o que aprendemos (COHEN; LEVINTHAL, 1990), e o 

que aprendemos afeta nossa memória (HUBER, 1991). 

Tal é a importância, que a memória desempenha que Tuomi (1996, p. 147, tradução 

nossa) afirma que “sem memória não há indivíduo, identidade organizacional ou social”. Para 

Alavi e Leidner (2001), a memória individual se desenvolve por intermédio de observações, 

experiências e ações. A transição do nível individual para o nível organizacional não se dá pela 

soma simples das memórias dos colaboradores em uma empresa (COHEN; LEVINTHAL, 

1990), além de fatores sociais (CORBETT, 2000), outras estruturas contribuem para retenção 

de conhecimento organizacional (RAMOS, 2011; STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; 

UNGSON, 1991). 

 

2.1.2 Conceitos de Memória Organizacional 

 

Segundo Lehner e Maier (2000) o termo “Memória Organizacional” foi utilizado pela 

primeira vez no trabalho de Hedberg (1981), para designar a estrutura cognitiva do 

processamento de informações. Na prática, esta definição não era um termo técnico e sim parte 

da tradição da aprendizagem organizacional (LEHNER, 2000).  

Olick e Robbins (1998) ressaltaram o crescente interesse acadêmico no campo de 

Memória Organizacional e se dedicaram a delimitar o campo, resgatando a origem dos 

primeiros estudos, evidenciando a multidisciplinaridade do tema, e sublinhando as principais 

contribuições. Para esses autores, Halbwachs é um dos mais influentes expoentes e traz uma 

visão sociológica do construto memória. Foi Halbwachs quem, em 1925, cunhou o termo 

memória coletiva para designar a memória que independe da mente humana (RUSSELL, 2006). 

Para Halbwachs (1992), o termo memória está relacionado a como as mentes trabalham 

em conjunto em uma sociedade, sendo, portanto, operacionalizada pela forma como os arranjos 

sociais estão estruturados (OLICK; ROBBINS, 1998). Halbwachs (1992, p. 38, tradução nossa) 

argumenta que "é em sociedade que as pessoas normalmente adquirem suas memórias. É 

também na sociedade que eles as lembram, reconhecem e localizam suas memórias". Nas 

palavras de Ricouer “Para lembrar, precisamos de outros” (ROWLINSON et al., 2010, p. 72). 
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Para Misztal (2010), a Memória Organizacional é sobretudo social e não apenas um 

apanhado de conhecimentos históricos, mas sim um processo de mediação onde o passado 

promulga e dá substância às experiências de um grupo. Zerubavel (1996, p. 290) defende que 

a memória social é fundamental para os novos membros de uma organização, uma vez que “ser 

social pressupõe a capacidade de experimentar eventos que aconteceram com grupos e 

comunidades a que pertencemos, muito antes de nós nos juntarmos a eles, como se fossem parte 

do nosso próprio passado”. A ideia de que a memória transcende o indivíduo, as contingências 

humanas, permite que a experiência humana, as ações, valores éticos e estéticos, sejam 

atemporais (RUSSELL, 2006).  

Entretanto, foi com o trabalho de Walsh e Ungson (1991), que a tradição começa a 

passar da teoria à prática. Estes autores utilizaram o termo “Memória Organizacional”, para 

referir-se às informações armazenadas da história organizacional, que podem ser recuperadas, 

para apoiar decisões do presente (WALSH; UNGSON, 1991).  

Essa visão mais estática, funcionalista do construto, constituiu-se em um dos primeiros 

intentos de estruturar o campo a partir de uma perspectiva orientada a processos (FIEDLER; 

WELPE, 2010). Para essa abordagem, memória é um repositório onde as experiências e 

informações organizacionais são acumuladas, ao longo dos anos, na forma de documentos, 

processos, pessoas e cultura (WALSH; UNGSON, 1991), conectando o passado à tomada de 

decisão no presente (LEHNER, 2000).  

Stein (1995) argumenta que a memória tem como característica a independência entre o 

emissor e o receptor. Esse lapso, temporal e espacial, é um dos grandes desafios para a 

consolidação da Memória Organizacional, pois implica que desde o momento em que a 

informação é armazenada, até o momento em que é recuperada, o contexto pode ter mudado, 

criando ambiguidades e restringindo seu próprio uso. 

Sendo assim, além de capturar os aspectos formais da informação, para ser útil, a 

memória necessariamente precisa capturar o contexto em que foi gerada (CONKLIN, 1996b). 

Para esse autor, essa dimensão, mais tácita e informal da memória é difícil de se capturar em 

artefatos.  

Segundo Alavi e Leidner (2001), a MO está relacionada aos processos de 

armazenamento e recuperação da gestão de conhecimento. Ainda, segundo esses autores, 

independente da discussão se a primeira tem ou não efeito positivo sobre o desempenho 

organizacional, existe a perspectiva positiva da influência desta sobre o desempenho dos 

indivíduos e empresas quando é apoiada por soluções de Tecnologia da Informação.  

Sobre a questão da utilidade da Memória Organizacional, Misztal (2010) argumenta que 
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esta depende do fim a que se destina, não existindo uso correto ou incorreto; para a autora isto 

é juízo de valor. O que não pode, ainda segundo ela, é que a memória se resuma à mera 

reprodução do passado. Desta forma, entende-se que a apropriação da memória não é uma 

atividade neutra, mas fundamentalmente uma opção dos gestores sobre o que deve ser lembrado 

e consequentemente o que precisa ser esquecido (COSTA; SARAIVA, 2011). 

Não obstante, Rowlison et al. (2010) indicam que em uma perspectiva dinâmica, 

construtivista e social, a Memória Organizacional é constituída de linguagens e narrativas, 

incorporadas em rituais e símbolos. Outros estudos apontam para ideia de que Memória 

Organizacional é formada a partir de uma rede de pessoas e artefatos, de experiências e 

processos interligados (ACKERMAN; HALVERSON, 2000).  

A memória existente nos indivíduos e relações sociais tem um caráter mais dinâmico, 

pois, em última instância, é por meio de sua mobilização que a organização atinge seus 

objetivos, contrapondo-se aqui ao caráter mais estático da memória capturada em sistemas 

computacionais (SANTOS-VIJANDE; LÓPEZ-SÁNCHEZ; TRESPALACIOS, 2012). Para 

esses autores, o conhecimento acumulado na Memória Organizacional permite que indivíduos 

aprendam da organização, gerando um processo bidirecional, contínuo, em que o conhecimento 

é transferido entre diferentes níveis: indivíduos, grupos e organização. 

A partir dos conceitos de MO pesquisados, o Quadro 1 apresenta um resumo com a 

evolução do construto e as diferentes perspectivas: 

Quadro 1: Resumo dos conceitos de Memória Organizacional. 

Autores Perspectivas Conceitos 
Walsh e Ungson (1991) Repositórios, metáfora 

mecanicista 

A MO é constituída de artefatos, processos e memórias 

individuais e que serve como um quadro de referência 

para decisões e ações do presente 

Ackerman e Halverson 

(2000) 

Processos A MO é formada a partir de uma rede de pessoas e 

artefatos distribuídos, de experiências e processos 

interligados e imersos em arranjos sociais. 

Rowlison et al. (2010) e 

Misztal (2010) 

Metáfora organicista A MO é dinâmica e construída socialmente, como um 

processo de mediação entre o passado e o presente. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria. 

 

A definição de Memória Organizacional adotada neste trabalho é:  

“Memória Organizacional refere-se às informações armazenadas da história 

organizacional que podem ser recuperadas para apoiar as decisões do presente” 

(WALSH; UNGSON, 1991, p. 61). Este processo de recuperação é socialmente 

construído e dependente do contexto (ROWLINSON et al., 2010). 
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No contexto deste trabalho, história organizacional refere-se a estrutura e ordem 

impostas à organização, a forma como os membros desta utilizam o passado como fator de 

mediação do presente, e a identidade da organização que resulta do conhecimento 

compartilhado do passado (YBEMA, 2014). Para Anderson e Sun (2010) esse estoque 

acumulado de informações é resultado da aprendizagem organizacional  e que, segundo Cohen 

e Levinthal (1990), influencia a aquisição de novos conhecimentos e as interpretações coletivas 

que se formaram a partir deste. 

 

2.1.3 Taxonomias da Memória Organizacional 

 

Embora haja grande diversidade nas definições sobre Memória Organizacional, há certo 

consenso sobre as tipologias. Rowlison et al. (2010) apresentam as seguintes classes de 

memória: procedural, que tem relação com “como fazer” algo, a habilidade de repetir um 

desempenho; declarativa, que tem relação com “o quê” se sabe sobre fatos e procedimentos; e 

semântica, que tem relação com “conceitos” e permite que se aprendam novas habilidades e 

hábitos. Os autores ainda observam que esta tipologia exclui a importância do contexto, 

defendendo que se adicione uma quarta classe, denominada memória episódica.  

A memória episódica enfatiza a importância da experiência subjetiva da pessoa que 

recorda e para quem se recorda (ROWLINSON et al., 2010). Para Tulving (1993) essa classe 

permite que uma pessoa recorde suas experiências e eventos pessoais, sendo essencialmente 

subjetiva e por isso mesmo suscetível à criação de mitos e histórias de vida. O seu processo de 

reconstrução é adaptativo e serve não apenas para resgatar o passado, como também imaginar 

ou simular o futuro (SCHACTER; ADDIS, 2007).  

Vale ressaltar que a memória semântica difere da memória episódica por consistir de 

intepretações compartilhadas e significados de eventos que não foram vividos pessoalmente 

(NISSLEY; CASEY, 2002). As informações na memória semântica estão contidas em manuais, 

políticas e práticas (STEIN; ZWASS, 1995). 

Observa-se que a taxonomia de Memória Organizacional descrita é uma extrapolação 

da tipologia desenvolvida para os indivíduos e que, portanto, não captura o aspecto social 

(CORBETT, 2000). De acordo com Corbett (2000, p. 285, tradução nossa) “nossas memórias 

expressam a conexão entre nossas mentes e corpos, entre os corpos e o mundo social que nos 

rodeia”. 

Adicionalmente, Jain e Kogut (2014) sublinham que a recuperação e compartilhamento 

de conhecimentos e experiências de indivíduos envolvem custos que precisavam ser 
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racionalizados para evitar que o conhecimento decaia com o tempo.  

Credita-se a Wegner, Giuliano e Hertel (1985)  a elaboração do conceito que relacionava 

as memórias de indivíduos ao aprendizado em um grupo – posteriormente denominado de 

Sistemas de Memória Transacional (WEGNER; ERBER; RAYMOND, 1991). Memória 

transacional pode ser definida como a combinação dos conhecimentos de cada membro de um 

grupo ao conhecimento de quem sabe o quê, ou meta-conhecimento (CASEY; OLIVERA, 

2003). O conceito de memória transacional não apenas sublinha o papel do conhecimento em 

grupos, mas provê ainda o fio condutor para entender como estes interagem com o ambiente 

(AUSTIN, 2000). 

Há ainda autores como Cegarra-Navarro e Sánchez-Polo (2011), que argumentam que 

o tipo de informação e o meio de suporte, distinguem a natureza da Memória Organizacional. 

Para eles, informações armazenadas em meios eletrônicos constituem a “Hard-OM”, enquanto 

que políticas, regras, estrutura organizacional, formal e informal, práticas compõem a “Soft-

OM”. Ainda segundo estes autores, a “Hard-OM” é fonte de conhecimentos explícitos, 

enquanto a “Soft-OM” provê aos indivíduos conhecimentos tácitos, tais como visão 

compartilhada e crenças. 

 

2.1.4 Estruturas, Processos e Modelos de Memória Organizacional 

 

Walsh e Ungson (1991) sistematizaram o campo de estudo sobre Memória 

Organizacional ao elaborar um modelo integrador que consolidou fragmentos dispersos de 

estudos sobre o tema (ANDERSON; SUN, 2010). Em comum essas pesquisas investigavam o 

local, onde, as memórias e experiências, conteúdo, eram guardadas e compartilhavam a 

perspectiva teórica do capital humano que neste período era usado de forma recorrente para 

compreender como as empresas poderiam lidar com downsizing (WEXLER, 2002). Para esse 

autor, o modelo de repositórios de MO implica em que a memória coletiva não existe apenas 

nos indivíduos e na matéria cinza (monumentos e artefatos de forma geral), mas encontra-se 

também em rotinas, diretivas e artefatos tecnológicos. Essa concepção de MO, enquanto 

agregado de informações, é útil para implementação de processos de tomada de decisão 

(RAMOS, 2011) e apoiar o esforço de pesquisa no campo de sistemas de informação (NEVO; 

WAND, 2005). 

No modelo de Walsh e Ungson (1991), ilustrado na Figura 2, o motor do conhecimento 

é o centro dessa estrutura, que igualmente interage e sustenta os outros componentes ou 

contêineres, que são: indivíduos, cultura, transformações / processos, estrutura, ecologia e 
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arquivos externos (WALSH; UNGSON, 1991). O modelo é orientado a tomada de decisão e as 

interações com o ambiente externo são consideradas como estímulos ou reações a este 

(LEHNER, 2000). 

Figura 2: Estrutura de Memória Organizacional. 

Aquisição de 

Informações

Recuperação de 

Informações

Organização

Arquivos Externos

Ambiente de Decisão

Indivíduos Cultura Transformações Estrutura Ecologia

Contêineres

 

Fonte: (WALSH; UNGSON, 1991, p. 64). 

 

Uma grande quantidade de conhecimento organizacional é armazenada na forma de 

procedimentos operacionais padrão e rotinas (HUBER, 1991; NELSON et al., 1982), que no 

modelo de Walsh e Ungson estão associados ao que os autores designaram como 

transformações. Além disso, gestores e demais indivíduos possuem conhecimentos próprios, 

como por exemplo, “saber quem sabe” (HUBER, 1991).  

Crenças e valores organizacionais são armazenados na forma de cultura. Neste contexto, 

cultura é utilizada para denotar a forma que os atores organizacionais percebem, pensam e 

sentem sobre problemas (LEHNER, 2000).   

A estrutura organizacional, formal e informal, cristaliza conhecimentos sobre como são 

tomadas as decisões, a organização do trabalho, responsabilidades, grau de especialização e o 

protocolo de comunicação da empresa (STEIN, 1995; WALSH; UNGSON, 1991).  

A estrutura física e o espaço de trabalho fazem parte do container Ecologia (WALSH; 

UNGSON, 1991) que moldam e reforçam prescrições sobre o comportamento dentro ambiente 

de trabalho (ALMEIDA, 2006). Por exemplo, o Status Quo de uma pessoa se reflete 

regularmente na aparência de seu local de trabalho (LEHNER, 2000).  



27 

 

Observa-se que a proposta de contêineres é intrinsicamente descentralizada, o que 

implica que as informações podem estar distribuídas pela organização (LEHNER, 2000). 

Casey e Olivera (2011) explicam que o modelo de repositórios não apenas descreve os 

processos associados às funções da memória (aquisição, retenção e recuperação), como também 

os tipos de conhecimentos (o quê, por quê, quem, como, etc.) que cada contêiner pode 

armazenar. 

De acordo com Ramos (2011) a conceituação de MO como repositórios estáticos reduz 

a compreensão do construto a um processador de informações. Outros críticos ao modelo de 

repositório proposto por Walsh e Ungson (1991) argumentam que este compreende apenas uma 

visão estática da Memória Organizacional, com foco no indivíduo (CORBETT , 2000), não 

capturando o aspecto socialmente construído do fenômeno (NISSLEY; CASEY, 2002; 

ROWLINSON et al., 2010). Stein e Zwass (1995) acrescentam ainda que o modelo de 

repositórios (WALSH; UNGSON, 1991) é insatisfatório por não reconhecer os Sistemas de 

Informação como constituintes da Memória Organizacional. Neste sentido, Stein (1995) propôs 

alternativamente um modelo, orientado a processos, apresentado na Figura 3: 

 

Figura 3: Processos da Memória Organizacional. 

Base da Memória

Organizacional

Retenção Busca

RecuperaçãoAquisição

Manutenção
 

Fonte: Adaptado de Stein (1995). 

 

Para Perez e Ramos (2013), o modelo de Stein (1995) considera que o conteúdo da 

memória é formado por elementos cognitivos modificados por meio de funções mnemônicas. 

Consequentemente, o aumento deste estoque ou base de conhecimento (KYRIAKOPOULOS; 

RUYTER, 2004) resulta em aprendizado que torna a ação coletiva possível (HOLAN; 

PHILLIPS, 2004). Entretanto, cabe observar que a ênfase do modelo de Stein (1995) estava em 

como gerentes poderiam avaliar e controlar o efeito da Memória Organizacional com vistas à 

eficiência.  
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Para Casey e Olivera (2011), o modelo de Stein (1995) não reconhece a função 

modeladora e a dinâmica do poder que molda estrutura e processos organizacionais. Ademais, 

Easterby-Smith et al. (2008) concluíram que gatilhos de ativação (crises internas ou mudanças 

no mercado) e mecanismos de integração social (estruturas organizacionais que promovem 

maior interação) podem modificar a forma como os conhecimentos são retidos ou esquecidos 

na organização, reiterando assim a importância de refletir nos modelos de Memória 

Organizacional a componente “poder”. 

Destarte, uma proposição mais abrangente, que engloba a mediação política ou poder, 

sobre a memória organizacional, é encontrada no modelo proposto por Ramos (2011) indicado 

na Figura 4. Nele o conteúdo da Memória Organizacional é armazenado em subtipos, entre os 

quais a memória política representa as forças que moldam a forma como as memórias são 

construídas e reconstruídas. Para Ramos (2011), o modelo de Walsh e Ungson (1991) concentra-

se mais na estrutura e relega as interações entre os membros da organização a um segundo 

plano. Ainda de acordo com esta autora, as interações organizacionais estão imersas em 

processos de experimentação e sensing making que validam o conteúdo das memórias e 

acomodam a dinâmica organizacional e aprendizagem (feedback é parte do processo). 

 

Figura 4: Modelo representativo de Memória Organizacional. 
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Fonte: Adaptado de Ramos (2011). 
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O modelo representativo de Memória Organizacional proposto por Ramos (2011) 

consiste dos seguintes componentes: 

 Memória sensorial: é uma memória de curta duração, onde se registram 

informações do ambiente externo. Ela é ativada por estímulos, quando a 

organização responde às necessidades percebidas do ambiente organizacional. 

Podem ser criadas por Sistemas de Informação de forma automática, ao capturar 

informação do ambiente, mas precisam ser combinadas e internalizadas com 

conhecimento prévio, para tornarem-se persistentes. 

 Memória comunicativa: composta de experiências coletivas, habilidades 

adquiridas ou criadas de forma negociada com o exercício diário das atividades. 

O conhecimento é construído dialogicamente por meio de consenso, linguagem 

comum, valores compartilhados e comportamentos padronizados. 

 Memória cultural: suporta o conceito de identidade organizacional e é 

constituída de significados institucionalizados ao longo dos anos. É a memória 

onde são guardados os valores, crenças e a missão da empresa. Sua natureza é 

independente dos indivíduos e se impõe a estes como se fossem memórias por 

eles vividas. Grande esforço é necessário para mudar o conteúdo deste tipo de 

memória. 

 Memória política: armazena a estrutura de poder e as premissas consideradas 

nos processos de aquisição, retenção e manutenção. Esta memória armazena os 

parâmetros de negociação entre interesses e poderes. Consiste do conhecimento 

sobre os mecanismos de legitimação e práticas organizacionais.   

O Quadro 2 apresenta um resumo dos diferentes modelos de Memória Organizacional 

discutidos nesta sessão: 

Quadro 2: Resumo dos modelos de Memória Organizacional discutidos. 

Modelo de OM Comentários 

Walsh e Ungson (1991) Define onde e quais conteúdos são retidos na MO. Ressalta 

a importância da tecnologia para expandir a capacidade de 

armazenamento individual. 

Stein (1995) Propõe que o uso da MO requer processos mnemônicos para 

utilização efetiva. 

Ramos (2011) A memória política é responsável pela mediação entre os 

demais tipos de memória e define como estas são 

reconstruídas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na teoria. 
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2.1.5 Disfunções da Memória Organizacional 

 

Os problemas relacionados às disfunções da Memória Organizacional podem ser 

entendidos como falhas, ou comportamentos divergentes ao esperado quando da recuperação e 

interpretação de experiências passadas (COSTA, 2011). Se por um lado a metáfora da memória 

humana aportou relevante contribuição para o entendimento da Memória Organizacional 

(RAMOS, 2011), por outro, compreender como ocorrem as falhas da memória individual pode 

contribuir para que as organizações superem estes problemas. Utilizando este raciocínio, Costa 

(2011) sugeriu que se utilize a literatura de Neurociências, como quadro de referência para 

diagnosticar as disfunções da Memória Organizacional. O Quadro 3 lista as disfunções da 

memória humana: 

Quadro 3: Disfunções da memória humana (Neurociências). 

Disfunção Definição 

Distorções Dificuldade em obter informação dentro e fora do 

armazenamento.  

Falsas Memórias Memórias que são criadas para se tornarem consistentes 

com a informação atual. 

Delírios (alucinações) Uma crença (falsa, irreal ou derivada de uma fraude) que é 

mantida, mesmo com evidências contrárias. 

Perda de Memória Empobrecimento de conhecimento e compreensão.  

Incapacidade para aprender Problema na capacidade de desenvolvimento de novas 

competências. 

Déficit de atenção Problemas relacionados à falta de atenção, tais como 

devaneios, desorganização, esquecimento, etc. 

Fonte: Adaptado de Costa (2011). 

 

Segundo Costa (2011), o déficit de atenção e as distorções são disfunções relacionadas 

à memória sensorial (RAMOS, 2011), pois nestes casos a organização falha em perceber ou 

interpretar estímulos do ambiente. Ainda segundo esse autor, a memória de trabalho, 

comunicativa (RAMOS, 2011), é suscetível a distorções, enganos e incapacidade de aprender, 

quando membros da organização criam experiências falsas do passado para interpretar o 

presente, ou quando são incapazes de reter novos aprendizados. Por fim, a memória cultural é 

afetada negativamente, quando conhecimentos relevantes se perdem no passado da organização 

ou quando falsas memórias são retidas. 

Landry (1999, p. 2) ressalta que o esquecimento organizacional é a “incapacidade de 

recordar, o que inclui a noção de falhas de codificação, desaprendizagem e amnésia”. 

Entretanto, ele resume essa discussão entre memória e esquecimento organizacional 

defendendo que nem a memória perfeita, nem a perda de memória ocorrem sem problemas para 
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o indivíduo e à organização. Se por um lado a memória perfeita sobrecarrega a situação corrente 

com detalhes desnecessários do passado, por outra parte, a perda de memória destrói a 

identidade e diminui a capacidade de dar respostas apropriadas de forma rápida para casos 

recorrentes. 

Efeitos potencialmente negativos foram identificados quando a MO reforça o Status 

Quo (ALAVI; LEIDNER, 2001). Nestes casos é comum ouvir frases como “esse é o jeito como 

as coisas sempre foram feitas por aqui”, mesmo diante de problemas novos. Em alguns casos, 

as experiências anteriores limitam o número e a qualidade de ideias inovadoras e está mais 

relacionado à resolução de problemas e à inovações incrementais (FIET; PATEL, 2008).  

Dosi et al. (2011) destacam a natureza inercial e dependente do caminho, “path-

dependent”, da Memória Organizacional, o que na prática sugere que a memória pode tornar a 

empresa refém de seu passado e afetar sua capacidade de inovação. Nessa visão, a memória é 

fonte de estabilidade (CASEY; OLIVERA, 2011). Para Tiwana (2008), novidades, no que se 

refere a produtos e serviços inovadores, emergem regularmente da recombinação de 

conhecimento prévio heterogêneo, isto é diverso, e que este é mais difícil de integrar, absorver, 

nas organizações. 

Misztal (2010) questiona a visão de que lembrar é uma virtude e esquecer é 

necessariamente uma falha, propondo ainda que em um mundo onde há sobrecarga de 

informação, esquecer significa eliminar segmentos da memória que interferem negativamente 

no presente. Assim como nos indivíduos, a Memória Organizacional também decai com o 

tempo e pode ser fonte de mudanças (CASEY; OLIVERA, 2011) em função de processos de 

restruturação e perda de pessoal (HOLAN; PHILLIPS, 2004; HUBER, 1991; STEIN, 1995).  

Além disso, outros impactos negativos foram relacionados à Memória Organizacional, 

como por exemplo, preconceitos ao recordar, sistemas de crenças e pontos cegos (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). Ademais, segundo Alavi e Leidner (2001), a Memória Organizacional possui 

característica dual, visto que pode alternar propriedades de capacidade ou competência 

essenciais (core capability) e rigidez central (core rigidity).  

Uma competência essencial está associada ao potencial de que práticas, processos e 

recursos transformem-se em vantagem competitiva. São desenvolvidas com o passar do tempo, 

raras, difíceis de imitar (LEONARD-BARTON, 1995). Entretanto, em alguns casos, as 

competências essenciais armazenadas na Memória Organizacional transformam-se em 

obstáculos para que a empresa se ajuste às mudanças ambientais, resultando em um passivo de 

responsabilidades com o passado que seria difícil, “rigidez central”, de adaptar (ALAVI; 

LEIDNER, 2001).  
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Aparentemente, a Memória Organizacional apresenta características de competência 

essencial em ambientes mais estáveis, com foco na eficiência operacional (explotation), e 

aspectos de rigidez central em ambientes de rápidas mudanças onde a tônica é a inovação 

(exploration). 

Em resumo, assim como outros recursos estratégicos da organização, a memória precisa 

ser protegida e alavancada, entretanto, observa-se que decai com o tempo e precisa de 

renovação. O ato de lembrar deveria estar atrelado aos objetivos da organização, o que implica 

em que esquecer também pode ser uma opção consistente e não uma falha. 

 

2.2 Sistemas de Informação 

 

Segundo Hirschheim e Klein  (2012), o campo de estudo de Sistemas de Informação 

(SI) existe desde os anos 1960 e foi forjado como nexo de várias disciplinas, tais como: Ciência 

da Computação, Teorias Organizacionais, Pesquisa Operacional, Teoria Geral de Sistemas, 

Sociologia, entre outros. Nas organizações, os Sistemas de Informação surgiram como unidade 

funcional separada, como resultado da necessidade de especialização e a crescente 

complexidade do corpo de conhecimentos e práticas (DAVIS, 2000). 

As organizações enquanto sistemas abertos (BERTALANFFY, 1950) caracterizam-se 

pelo fluxo de “materiais” entre o ambiente e a própria entidade, modificando sua composição 

ao longo do processo de adaptação (fitness). De igual modo, os Sistemas de Informação, podem 

ser entendidos como sistemas abertos (DAVIS, 2000), que se relacionam com o ecossistema 

em que estão inseridos, recebendo insumos e produzindo saídas. Ainda segundo Davis (2000), 

estes sistemas abertos decaem com o tempo, em função de mudanças ambientais e da 

apropriação da tecnologia pelos usuários. 

De acordo com Bertalanffy (1950), a visão de SI como sistemas abertos implica em que: 

(1) os SI são dotados de capacidade para atender demandas ambientais, realizando trocas e 

modificando o seu estado anterior; (2) são produtos da racionalidade humana, da concepção 

feita pelos que o desenharam; (3) possui mecanismos de regulação como a equifinalidade 

(consiste em que o mesmo estado final pode ser alcançado, a partir de diferentes condições 

iniciais) e feedback (parte das saídas de um sistema é redirecionado como nova entrada, com o 

fim de regular e estabilizar ações futuras) .  

Nas próximas sessões estão apresentados os conceitos de sistema de informação, seus 

componentes, as diferentes tipologias e a discussão de exemplos específicos que tem relação 

com a Memória Organizacional. 
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2.2.1 Sistemas de Informação – Conceitos 

 

Para Buckland (1991) Sistemas de Informação existem para manter os seres humanos 

informados, isto é, fornecem insumos para que o indivíduo em seu processo cognitivo decida 

melhor, aprenda mais e seja mais eficiente em suas funções. Similarmente, Zhang (2013) 

definiu SI como sistemas integrados, homem-máquina, capazes de fornecer informações 

uniformes para apoiar as funções de operação, gestão e tomada de decisão nas organizações. 

Em uma visão funcionalista, Sistemas de Informação podem ser definidos como um 

conjunto de componentes, computacionais ou não, que cumprem com as seguintes demandas: 

coletar, processar, armazenar, recuperar e distribuir informações (LAUDON; LAUDON, 

2014). Desta forma, SI são projetados para lidar com informações sobre pessoas, artefatos, 

eventos e contexto ambiental.  A Figura 5 resume as funções de um sistema de informação. 

 

Figura 5: Funções de um sistema de informação. 
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Fonte: Laudon e Laudon (2014, p. 14). 
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O resultado do processamento pode realimentar o próprio sistema, feedback, e contribuir 

como novo insumo. Os sistemas, assim como a organização, estão imersos em um ambiente e 

por ele são moldados por meio de forças coercitivas, miméticas e normativas (DIMAGGIO; 

POWELL, 1991). 

Para Davis (2000) os Sistemas de Informação consistem em componentes 

computacionais – infraestrutura, repositório de dados e sistemas de aplicação – combinados 

com o elemento humano. Para esse autor, os componentes computacionais podem ser assim 

descritos: 

 Infraestrutura: constituída por hardware e software de computação e 

comunicação. Provê a capacidade computacional para as aplicações e atividades 

de usuário. 

 Repositórios: armazenam dados transacionais, operações, procedimentos, 

análises, decisões tomadas, explicações e justificativas.  

 Sistemas de aplicação: composto de aplicações transacionais, de operação e 

gestão. As aplicações transacionais ocupam-se de registrar e processar as 

transações relacionadas ao negócio da empresa, tais como venda ao cliente, 

emissão de faturas, etc. Aplicações operacionais realizam o apoio ao processo 

produtivo e a distribuição de bens e serviços. As aplicações administrativas ou 

de gestão apoiam as atividades controle, planejamento e análise. São estas 

aplicações que geram relatórios, indicadores de desempenho e controle 

gerencial.  

Nesta pesquisa a conceituação proposta por Davis (2000) para dados, informações e 

conhecimento é a que foi utilizada. Para ele, dados são representações de eventos, fatos, 

pessoas, recursos e condições. Informação é o resultado do processamento de dados e provê 

algum entendimento, conclusão, decisão, confirmação ou recomendação.  Conhecimento é 

informação com contexto e significado, experiências, aprendizado acumulado e expertise.  

Alavi e Leidner (2001) argumentam que o conhecimento provê a base para ação e que 

há limitações para captura de conhecimento, em especial a dimensão tácita, em Sistemas de 

Informação.  

Outrossim, o projeto e a implementação de Sistemas de Informação precisam considerar 

a demanda evolutiva inerente aos sistemas. Segundo Davis (2000) qualquer sistema aberto 

decai com o tempo e a concepção daquele que o idealizou não é necessariamente congruente 

com a forma como o usuário final utiliza a aplicação. Essa tensão entre o que é e o que deveria 

ser, resulta em processos de manutenção corretivas e evolutivas que fazem de sistemas 
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computacionais o resultado de uma interação complexa entre hardware, software e peopleware 

(fator humano). 

Desde o surgimento dos primeiros sistemas computacionais na década de 60, observa-

se a cada década o surgimento de novas tecnologias e formas de uso dos Sistemas de Informação 

(DAVIS, 2000). Este desenvolvimento ao mesmo tempo em que é resultado da ação humana 

sobre as tecnologias, por outro lado molda e constrói socialmente novos comportamentos 

(SHAIKH; KARJALUOTO, 2015).  O Quadro 4 resume a evolução dos Sistemas de 

Informação: 

Quadro 4: Evolução dos Sistemas de Informação. 

Era Tecnologia / Sistema Alvo 

Primeira Era, 1960 Sistemas de Processamento de Transações 

Sistemas de Informações Gerenciais (MIS) 

Tecnologias: Ethernet, Cobol, Bancos de Dados, ATMs 

Segunda Era, 1970 Sistemas de Apoio à Decisão 

Troca Eletrônica de Dados (EDI) 

Tecnologias: Minicomputadores e Computadores pessoais 

Terceira Era, 1980 Enterprise Resource Planning ERP 

Sistemas de Informação Executivas 

Sistemas Especialistas 

Sistemas de Gestão de Conhecimento 

Tecnologias: Telefonia celular, Internet Banking, e Radio-

Frequency Identification (RFID) 

Quarta Era, 1990 Redes Sociais 

Sites de Busca 

Computação Ubíqua 

Tecnologia: Tablets, Smartphones, Laptops, mecanismos de busca, 

Web 2.0, protocolos de comunicação sem fio (WAP, Wifi, etc.),  

Quinta Era, 2000 em diante Sistemas Colaborativos  

Sistemas de Gestão Baseados no Conhecimento 

Tecnologia: Near Field Communication (NFC - mecanismo de 

pagamento utilizando telefones e tablets), Sistema Operacional 

Android e IOS da Apple. 

Fonte: Adaptado de Shaikh e Karjaluoto (2015) e Zhang (2013). 

 

Para Shaikh e Karjaluoto (2015) a década de 1960 é marcada pela organização dos primeiros 

centros de processamentos de dados e o objetivo principal era prover relatórios que apoiassem a 

gerência média. Na década seguinte, a alta gerência demandava que os sistemas computacionais 

respaldassem o processo de tomada de decisão em função do aumento da complexidade nos 

negócios.   

A década de 1980 foi marcada pelo aparecimento dos primeiros sistemas de gestão 

integrada, Enterprise Resource Planning (ERP). Os ERP integravam áreas funcionais como o 

planejamento, produção e atendimento ao cliente, interligando a empresa em toda a cadeia de valor.  

Nos anos 90, os ERP se consolidam como a espinha dorsal das organizações, a internet 

chega ao grande público, criando condições para o surgimento da Web 2.0.  Uma vez mais, os SI 
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modificam a forma como a própria sociedade se organiza, se comunica, aprende, se diverte e 

compra. Na quinta era, não apenas as empresas de tecnologia, mas bancos, universidades entre 

outras, embarcam na computação social criando novas formas de prover serviços aos clientes 

(HIRSCHHEIM; KLEIN, 2012). 

 

2.2.2 Dimensões dos Sistemas de Informação 

 

Os Sistemas de Informação estão imersos nas organizações, modificando e 

influenciando a forma como as pessoas trabalham e são dependentes da tecnologia de Hardware 

e Software disponíveis (LAUDON; LAUDON, 2014). A eficiência destes sistemas tem forte 

dependência destas dimensões. A Figura 6 ilustra as dimensões dos SI: 

 

Figura 6: Dimensões dos Sistemas de Informação. 
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Fonte: Adaptado de Laudon e Laudon (2014, p. 15). 

 

Estrutura organizacional, estratégia, processos de negócio e cultura são alguns dos 

aspectos das organizações que influenciam como os Sistemas de Informação são desenhados / 

comprados e implementados. O fator humano é outra dimensão dos SI. Os conhecimentos dos 

indivíduos, suas predisposições a interagir, compartilhar e aprender compõem a dimensão 

humana dos Sistemas de Informação. Por fim, Hardware e Software ensejam a dimensão 

tecnologia dos SI, recebendo muitas vezes mais atenção que as demais dimensões e, com isso, 

resultando em falta de alinhamento e projetos que naufragam (CHAN, 2002).  
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2.2.3 Tipologia dos Sistemas de Informação 

 

Diferentes classificações podem ser propostas para Sistemas de Informação, desde o 

tipo de informação que provêm, passando pela abrangência quanto às áreas impactadas na 

organização, até as funções que desempenham (O’BRIEN; MARAKAS, 2010). Sob a 

perspectiva dos diferentes níveis de informação providas, os Sistemas de Informação podem 

ser classificados como (LAUDON; LAUDON, 2014): 

 Sistemas de Processamento de Transações (SPT): fornecem informação sobre 

as atividades básicas, rotineiras, das empresas, como por exemplo: o registro e 

faturamento de ligações telefônicas em uma operadora de telecomunicações; ou 

a quantidade de itens em um estoque de um site de vendas na internet.  

 Sistemas de Informação Gerencial (SIG): são sistemas de apoio à gerência 

média e tem como principal característica a capacidade de agregar valor 

semântico às informações geradas por outros sistemas, como por exemplo os 

Sistemas de Processamento de Transações. Esses sistemas refletem regras 

simples, de capacidade analítica reduzida, e apenas subministram informações, 

para que usuário efetivamente decida o melhor curso de ações. 

 Sistemas de Apoio à Decisão (SAD): são sistemas capazes de apoiar a tomada 

de decisão não rotineira, com base em múltiplas fontes de dados. Podem utilizar 

dados históricos para determinar tendências e simular cenários. 

 Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE): São Sistemas de Informação capazes 

de consolidar informações sobre o ambiente externo, inteligência competitiva, 

e consolidá-las com informações de sistemas internos em uma visão executiva. 

Esta visão filtra detalhes e ressalta aspectos mais importantes, fazendo uso de 

poderosas ferramentas analíticas. 

Sistemas de Informação podem ainda ser classificados de acordo com sua abrangência 

na organização (TURBAN et al., 2008). Sistemas de Informação funcionais são sistemas que 

cumprem com demandas departamentais em uma organização, como folha de pagamento, 

controle de estoque, contas a receber, entre outros. Sistemas de Gestão Integrados são sistemas 

transversais que integram diferentes áreas funcionais e possibilitam a gestão centralizada de 

recursos materiais e imateriais na organização. Por fim, encontram-se os sistemas que conectam 

diferentes empresas, favorecendo estratégias de integração interorganizacionais.  

Davis e Olson (1985) propuseram uma classificação em forma de pirâmide, Figura 7,  
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para os Sistemas de Informação que ainda é frequentemente citada (ZHANG, 2013). Na base 

da pirâmide estão os sistemas transacionais que atendem funções “fisiológicas” da empresa. No 

nível mais alto estariam os sistemas mais flexíveis, menos estruturados, capazes de apoiar a 

tomada de decisão não programada.  

 

Figura 7: Pirâmide dos Sistemas de Informação. 
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Fonte: Adaptado de Zhang (2013, p. 61). 

A evolução dos Sistemas de Informação nas últimas décadas aponta para uma mudança 

do foco tecnocêntrico para um equilíbrio das visões tecnológica, organizacional, gerencial e 

social (BASKERVILLE; MYERS, 2002). Consequentemente, uma vez atendidas as 

necessidades dos níveis mais baixos, níveis tecnocêntricos da pirâmide, deve-se observar com 

maior frequência o aparecimento de SI que atendam às necessidades sociais dos indivíduos e 

das organizações. 

Visto de outra forma, esta visão combinada de aspectos sócio-técnicos enfatiza que 

embora a tecnologia afete a natureza do trabalho e a forma como se desenham os sistemas, é 

necessário incluir aqueles que são afetados no próprio processo de desenho, atendendo, assim, 

a natureza social do trabalho (DAVIS, 2000).  

As seguintes sessões apresentam alguns tipos de Sistemas de Informação que possuem 

forte relação conceitual com o tema de Memória Organizacional.  
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2.2.3.1 Sistemas de Gestão de Conhecimento 

 

A gestão do conhecimento (GC) nas organizações visa identificar, capturar e alavancar 

o conhecimento coletivo, ajudando a empresa a competir (VON KROGH, 1998). Esta visão 

processual da gestão do conhecimento favorece a proposição de sistemas que implementem e 

integrem as diferentes etapas deste ciclo, em detrimento da faceta mais social e cultural da GC 

(ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Os sistemas de gestão de conhecimento são Sistemas de Informação que são percebidos 

como facilitadores do aprendizado organizacional, proporcionando meios para (1) captura de 

conhecimento relevante (conteúdo e processo) e (2) torná-lo disponível para os empregados, 

conforme necessário (DAMODARAN; OLPHERT, 2000). 

Existem três aplicações comuns para sistemas de gestão de conhecimento nas 

organizações: (1) codificação e compartilhamento de melhores práticas, (2) a criação de 

diretórios de conhecimento corporativo, e (3) a criação de redes de conhecimento (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). A criação de redes de conhecimento consiste em estabelecer meios 

(mecanismos de comunicação, agenda comum e incentivos) para que os membros da 

organização compartilhem experiências e saberes diversos (CHING TSUNG, 2014). 

Por outro lado, em uma perspectiva mais sociológica do conhecimento, sistemas de 

gestão do conhecimento consistem de quatro grupos de processos: (1) construção ou criação, 

(2) armazenamento e recuperação, (3) distribuição e (4) aplicação (ALAVI; LEIDNER, 2001).  

Nesta perspectiva, os conhecimentos individual e coletivo estão imbrincados e são dependentes 

entre si (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Para Nonaka (1994), o processo de criação de conhecimento possui dimensões 

ontológicas (indivíduo, grupos e a organização) e epistemológicas (tácito e explicito) que 

interagem em ciclo continuo de conversão. Tal modelo acomoda a dimensão social do 

conhecimento, ressaltando a contribuição de processos colaborativos (transferência de 

conhecimento) e cognitivos (reflexão), para que, a partir de conhecimentos internalizados, 

novos insights ampliem o conhecimento já existente (ALAVI; LEIDNER, 2001). 

É essencial para o processo, dispor de ambientes físicos ou virtuais, onde as diferentes 

etapas de criação do conhecimento ocorrem. O conceito de “BA”, ou contexto capacitante 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1995) surge como uma proposta de lugar comum, físico ou virtual, 

onde as etapas de conversão de conhecimento também ocorrem. Nesses ambientes, a interação 

de indivíduos resulta em socialização, explicitação, combinação e internalização. A utilização 

de repositórios de documentos e sistemas de Data Warehousing (ALAVI; LEIDNER, 2001) e 
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sistemas de colaboração, intranets e extranets são exemplos de “BA”. 

O armazenamento e a recuperação de conhecimento pressupõe a existência de Memória 

Organizacional que permite a reutilização de experiências do passado, para moldar decisões do 

presente (STEIN; ZWASS, 1995). Modernos sistemas de armazenamento e recuperação de 

informações são ferramentas eficientes para aumentar a capacidade retenção de conhecimentos 

explícitos e podem guardar melhores práticas, rotinas, informações de produtos, clientes, 

empregados e documentos de forma geral (ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Antes que a empresa possa transferir conhecimentos, é preciso localizá-los e descobrir 

quem tem habilidade para atuar sobre essa tarefa árdua por si mesma (HUBER, 1991). Em 

seguida, o conhecimento precisa ser comunicado, compartilhado entre emissor e receptor. 

Sistemas de Informação podem assistir ao processo de comunicação, proporcionando canais 

ricos de transferência. Entretanto, outros aspectos se impõem como desafios para os SI, tais  

como: disposição em transferir/receber, linguagem comum, percepção de valor (ALAVI; 

LEIDNER, 2001) e capacidade de absorção (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

O último grupo de processos da gestão de conhecimento está relacionado à aplicação do 

conhecimento. A aplicação do conhecimento é o uso, a ação desencadeada ou produzida pelo 

conhecimento acumulado. A aplicação do conhecimento esbarra nos limites da racionalidade e 

requer que o conhecimento disperso seja primeiramente integrado (ALAVI; LEIDNER, 2001). 

Tais autores ressaltam a existência de três mecanismos de integração: (1) diretivas, (2) rotinas 

organizacionais e equipes de força-tarefa autossuficientes. Nos três casos, Sistemas de 

Informação podem auxiliar as organizações, provendo repositórios, melhores práticas e rotinas 

de busca e recuperação.  

 

2.2.3.2 Sistema de Apoio à Decisão (SAD) 

 

Sistemas de apoio à decisão, SAD, são Sistemas de Informação capazes de prover 

informações para tomada de decisão e resolução de problemas complexos (SHIM et al., 2002). 

Para esses autores, os seguintes componentes podem ser identificados nestes SI: (1) banco de 

dados sofisticado, que integre informações internas e externas à organização, (2) funções 

avançadas de modelagem para criação de cenários de decisão, (3) interface de usuário que 

permita interatividade, relatórios, consultas e geração de gráficos. A Figura 8 descreve um dos 

mais comuns processos de tomada de decisão utilizado em Sistemas de Informação (SHIM et 

al., 2002).  
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Figura 8: O processo de tomada de decisão em SAD. 
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Fonte: Adaptado de Shim et al. (2002, p. 113). 

 

Modernos sistemas de tomada de decisão precisam considerar múltiplas perspectivas 

antes de escolher um curso de ação, como por exemplo, a organização, pessoas, os diferentes 

grupos (poder), posição técnica, bem como a ética, reputação e fatores estéticos (SHIM et al., 

2002). A Figura 9 ilustra essa mudança de paradigma em relação à concepção de SAD.  

 

Figura 9: Novo paradigma para SAD. 
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Fonte: Adaptado de Shim et al. (2002, p. 114). 

 

O novo paradigma para SAD considera a natureza menos estruturada de decisões 

complexas, e é amparado por modelos mentais mais elaborados, utilizando sistemas de gestão 

de conhecimento e heurísticas. Entretanto, o desenvolvimento de novos SAD, além de lidar 

com novos aspectos técnicos tende a capturar outras perspectivas como organizacional, pessoal 
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e ética (SHIM et al., 2002). 

Consequentemente, a evolução dos sistemas de apoio à decisão resultou em algumas 

variantes classificadas de acordo com a finalidade (ZHANG, 2013), entre estas se destacam: 

 Sistema de apoio à decisão de grupos: de acordo com Shim (2002) a colaboração 

ocorre no contexto de trabalhos cooperativos, onde indivíduos trabalham de 

forma planejada, ainda que compartilhem seus objetivos apenas parcialmente. 

Os sistemas de apoio à decisão de grupos, ou sistemas de apoio às decisões 

colaborativas são sistemas que ampliam as atividades de comunicação, 

sincronizando o trabalho dos colaboradores, contribuindo para que as decisões 

do grupo sejam representativas e impessoais. 

 Sistemas inteligentes de apoio à decisão: de acordo com Shim (2002) sistemas  

inteligentes devem atender a dois tipos de demandas: (1) varredura e filtragem 

de um volume crescente de dados, informações e conhecimentos; (2) apoiar o 

uso de outros sistemas de forma efetiva e produtiva. 

 Sistemas executivos de informação: representam a evolução do escopo de 

sistemas SAD do nível pessoal ou grupo para o uso corporativo (SHIM et al., 

2002). Envolvem conceitos da gestão de conhecimento, passando por 

inteligência artificial e sistemas especialistas. 

 

Segundo Zhang (2013), as funções dos sistemas de tomada de decisão estão mais 

relacionadas à gestão e criação de conhecimento, e, por conseguinte, utilizadas no planejamento 

estratégico, ao passo que sistemas de informações gerenciais apoiam predominantemente as 

funções de controle. A Figura 10 apresenta o relacionamento dos distintos SI, seus usos e o tipo 

de insumo com que lidam:  
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Figura 10: Perspectiva evolutiva do quadro de referência clássico de SI. 
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Fonte: Adaptado de Zhang (2013). 

 

Zhang (2013) argumenta que, ao agregar as dimensões “Inteligência” e “Integração” a 

pirâmide de SI colapsa para refletir a coexistência e interdependência dos diferentes sistemas 

empresariais. Neste sentido, propõe um novo quadro de referência, ver Figura 11: 

 

Figura 11: Quadro de referência bidimensional de SIs. 
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Fonte: Adaptado de Zhang (2013). 
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2.2.3.3 Sistemas Integrados de Gestão Empresarial - ERP 

 

Os sistemas integrados de gestão empresarial, ERP do acrônimo inglês para Enterprise 

Resource Planning, tornaram-se populares no decorrer da década de 90, como resposta não 

apenas às pressões competitivas por reduções de custos e diferenciação de produtos e serviços 

(SOUZA, 2000), como também passaram a ser alternativa estratégica para vencer no ambiente 

de negócios (KALLING, 2003).   

Markus e Tanis (2000) ao traçar a rota de evolução dos sistemas ERP, argumentam que 

antes do aparecimento destes sistemas, as soluções corporativas eram regularmente 

desenvolvidas na própria empresa, demanda a demanda, e com baixo nível de integração. Esse 

desacoplamento era de fato também reflexo da baixa integração das empresas e da falta de 

sinergia. Dados duplicados e incorretos, atrasos em entregas ou desperdícios eram falhas 

comuns e requeriam investimentos significativos em manutenção e evolução de software 

caseiro (in-house). 

Um sistema ERP é um pacote de software comercial que provê soluções integradas de 

negócio para distintas áreas funcionais e processos da organização, provendo aos executivos a 

capacidade de gerir eficiente e eficazmente os recursos (NWANKPA, 2015; YOON, 2009). A 

característica integradora dos sistemas ERP fez destes a espinha dorsal das organizações, 

unindo processos produtivos, planejamento, aquisição de insumos, vendas e gestão de clientes 

e recursos humanos, entre outros (YOON, 2009). 

Entretanto, a implementação de um sistema ERP é um empreendimento que afeta toda 

a organização e tem repercussão nos processos de negócio, na estrutura organizacional, e nas 

funções e responsabilidades dos empregados (LEE; LEE, 2004). Estudos apontam que 50% das 

empresas falham ao implementar em sua totalidade os sistemas ERP e que em outros casos o 

retorno na forma de metas de negócio não se concretizam (CHOU et al., 2014). 

Sistemas ERP como pacotes de software, trazem consigo melhores práticas para 

processos que, em alguns casos, podem diferir das práticas correntes na organização 

(MARKUS; TANIS, 2000). Nestes casos é necessário ajustar a forma corrente de trabalhar na 

organização e seus processos para adequarem-se à arquitetura do ERP (CHOU et al., 2014). 

Markus e Tanis (2000) resumem as seguintes características em ERP: 

 Integração: ERP são soluções modulares que se articulam e conectam-se 

formando um backbone de informações. 

 Pacotes: Sistemas gestão integrada são pacotes comerciais, comprados na forma 

de licença de uso e que possuem ciclo de evolução diferente dos sistemas 
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desenvolvidos na própria organização. Configuração ou ajuste, fitness, é mais 

apropriado que desenvolvimento quando se fala na implementação destes 

sistemas. O relacionamento com o provedor de software é estratégico e pode ter 

repercussão nos resultados do negócio. 

 Melhores práticas: Por que são desenhados para atender uma ampla gama de 

organizações, os sistemas ERP são construídos para apoiar negócios genéricos 

e, portanto, a implementação desses pacotes leva a remodelagem de processos 

com frequência. 

 Alguma montagem é requerida: Por serem produtos genéricos, ajustes para 

integração com sistemas legados ou interfaces são requeridos, em alguns casos 

limitando o potencial destes outros sistemas, em função da necessidade de 

integração com o novo backbone de informação. 

 Evolutivos: Sistemas ERP, como todo sistema computacional, possuem ciclo de 

evolução e precisam se adequar a novas tecnologias e demandas de negócio 

(redes sociais e computação na rede são alguns exemplos). 

 

2.2.3.4 Sistemas Colaborativos 

 

A Internet modificou profundamente a experiência humana, tanto no que diz respeito à 

busca de informações, aprendizado, entretenimento, relações de consumo e esfera política, 

modificando ainda a forma como as pessoas se relacionam entre si (CORREA; HINSLEY; DE 

ZÚÑIGA, 2010). Com o advento das redes sociais, tais como Facebook, LinkedIn,  milhões de 

usuários integraram o uso desses sites em seu dia-a-dia, alterando a maneira como trabalham e 

como interagem (BOYD; ELLISON, 2007). 

Conectados a todo instante, novas gerações de trabalhadores aprenderam a utilizar sites 

da internet e sistemas organizacionais, para alcançarem metas e resolverem problemas 

compartilhados, independentemente da localização geográfica dos indivíduos. Laudon e 

Laudon (2014) apresentam algumas razões para a importância do trabalho colaborativo nas 

organizações: 

 Natureza mutável do trabalho: a separação em silos típica da divisão do trabalho 

em ambientes, onde o foco era competição em custo, dá lugar a trabalhadores do 

conhecimento que precisam interagir, dividir experiências, resolver problemas 

complexos. Ademais de possuir capacidades cognitivas, o novo profissional da 
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era do conhecimento precisa saber ensinar, aprender e trabalhar em equipes. 

 Organização mutável da empresa: assim como a organização e natureza do 

trabalho se modificaram, similarmente se modificaram as estruturas 

organizacionais. De hierarquias e comunicação vertical (comando e controle), 

emergiram estruturas matriciais, células de trabalho, task-forces, onde gerentes 

assumem mais o papel de facilitadores e propagadores dos valores 

organizacionais, que controladores e únicos habilitados à tomada de decisão. 

 Escopo mutável da empresa: com a globalização, insumos, produtos acabados, 

serviços, colaboradores, clientes e concorrentes podem estar em qualquer lugar, 

em diferentes fusos horários, culturas e línguas. Coordenar, isto é, dar sentido e 

significado às ações tão dispersas é desafiador. 

 Ênfase na inovação: a inovação pode ser entendida como um processo social, 

construído de forma colaborativa e que consequentemente pode ser alavancada 

por práticas e tecnologias. 

O impacto dessa conectividade não apenas resultou em mudanças no ambiente de 

trabalho intramuros, mas a colaboração passou a incluir clientes, fornecedores e funcionários, 

no que é conhecido como social business (LAUDON; LAUDON, 2014). Para esses autores, a 

chave para o sucesso neste novo espaço empresarial é a comunicação e o engajamento contínuo. 

O Quadro 5 apresenta exemplos de aplicações de social business. 

Quadro 5: Aplicações de Social Business. 

Aplicação organizacional Descrição 

Redes Sociais Conexão por meio de perfis pessoal e empresarial. Exemplo: Yammer 

da Microsoft (rede social corporativa). 

Crowdsourcing Aproveitar o conhecimento coletivo para gerar novas ideias e 

soluções. Exemplo: Fiat Mio (rede social da Fiat para permitir que 

seus consumidores opinem sobre o projeto de um novo carro). 

Espaços de trabalho compartilhados Coordenar projetos e tarefas, criar conteúdo de forma colaborativa. 

Exemplo: Trello e Confluence da Atlassian. 

Blogs e Wikis Publicar e rapidamente acessar o conhecimento; discutir opiniões e 

experiências. Exemplo: Wikipedia. 

Comércio social Compartilhar opiniões sobre compras ou comprar através de 

plataformas sociais. Exemplo: E-Bay e Site do Peixe Urbano. 

Compartilhamento de arquivos Efetuar upload, compartilhar e comentar fotos, vídeos, áudio, 

documentos de texto. Exemplo: Microsoft SharePoint e Dropbox. 

Marketing social Usar a mídia social para interagir com os clientes e auferir suas 

percepções. Exemplo: Tecnisa (construtora) usa Twiter e Facebook 

para vendas e atendimento de clientes. 

Comunidades Discutir temas e fóruns abertos, compartilhar experiência. Exemplo: 

Site do Reclame Aqui 

Fonte: Adaptado de Shaikh e Karjaluoto (2015). 
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Observa-se que alguns exemplos podem ser classificados em mais de uma categoria. 

Este é o caso do YouTube, que tem seu conteúdo provido por usuários (crowdsourcing) e é, ao 

mesmo tempo, plataforma de compartilhamento de arquivos. 

De acordo com Mendes (2012), social business está relacionado com a capacidade de 

uma empresa produzir colaborativamente, gerando e compartilhando conhecimentos, 

eliminando barreiras, aperfeiçoando processos e estreitando a relação entre clientes, 

fornecedores e colaboradores. Para ele, a questão não é ter uma rede social corporativa, e sim 

integrar essa rede aos processos e sistemas de uma empresa de forma orgânica para atender às 

propriedades anteriormente descritas. 

 

2.3 Relacionando Memória Organizacional e Sistemas de Informação 

 

Memória Organizacional e Sistemas de Informação parecem compartilhar dimensões 

em comum. Da contribuição do fator humano, individual, passando pela  mediação política 

(controles de acesso, áreas impactadas, conteúdo, etc.), a aproximação dos conceitos é 

amparada por modelos (STEIN; ZWASS, 1995; WALSH; UNGSON, 1991), que defendem o 

uso de SI como extensão da Memória Organizacional.  

Sistemas de Informação possuem características que lhes permitem mobilizar o 

conhecimento disperso no passado da organização e torná-la mais efetiva (STEIN; ZWASS, 

1995) não apenas para competir no presente, mas atender a demanda competitiva por adaptação, 

fitness, no futuro (DOSI et al., 2011). 

Segundo Stein e Zwass (1995), os processos aquisição, distribuição de informações e 

consequente tomada de decisão dependem fortemente da capacidade das organizações em 

processar e armazenar essas informações. De acordo com eles, a principal contribuição dos 

Sistemas de Informação para organização está em apoiar a Memória Organizacional e defendem 

que os SI “ajudam atores humanos a lidar com a possível sobrecarga de informações e 

auxiliando-os em seu papel como processadores de informação" (STEIN; ZWASS, 1995, p. 

90). 

Partindo dessa visão de que SI podem expandir a memória individual e coletiva, a 

literatura apresenta diferentes intentos de desenvolvimento de modelos e sistemas que cumpram 

com as funções de Memória Organizacional, que são os chamados Sistema de Informação de 

Memória Organizacional (BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). 

Por sistema de informação de Memória Organizacional (SIMO) entenda-se a 

combinação de Sistemas de Informação que contribuem para uma ou mais etapas do processo 
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de aquisição, manutenção, armazenamento e distribuição do conhecimento ao longo do tempo 

(BARROS; RAMOS; PEREZ, 2015). Entretanto, esses autores ressaltam que são raros os casos 

de sucesso na literatura referente à implementação de SIMO, enquanto produtos de fim 

específico.  

A construção de Sistemas de Informação de Memória Organizacional não é uma 

atividade meramente tecnológica e requer a análise de processos intensivos em conhecimento, 

participação colaborativa dos empregados e integração com ambiente externo (SASIETA; 

BEPPLER; PACHECO, 2011).  

De acordo com Tuomi (1996), uma implementação descuidada de Memória 

Organizacional pode destruir valor em processos produtivos, desacelerar o desenvolvimento de 

competências e conduzir a conflitos de poder, quando a identidade organizacional é afetada. 

Nevo e Wand (2005) ressaltam que o desenho de Sistemas de Informação que 

implementem a gestão da Memória Organizacional é uma tarefa difícil e complexa que precisa 

lidar com os seguintes desafios:  

 Muito do conhecimento armazenado na MO está vinculado ao contexto e que, 

portanto, ou está codificado junto ao conhecimento per si ou faz parte do 

ambiente – físico ou interpessoal;  

 O conhecimento na MO está distribuído em distintos contêineres (WALSH; 

UNGSON, 1991), em locais diferentes e de difícil combinação. Não obstante, 

deve-se considerar a disposição, ou ausência desta, de empregados mais 

experientes em compartilhar seu conhecimento organizacional e saber prático de 

sua profissão (DUNHAM; BURT, 2011); 

 O conhecimento é regularmente tácito e, portanto, de caráter pessoal e difícil de 

formalizar, rastrear e manter (NONAKA; TAKEUCHI, 1995);  

 O quarto aspecto é a volatilidade do conhecimento organizacional, que é 

dependente da taxa de frequência com o que o conhecimento se modifica ou 

ainda seu contexto, tornando obsoleto o conhecimento que outrora era essencial 

(SASIETA; BEPPLER; PACHECO, 2011);  

 O último aspecto tem relação com o conhecimento armazenado fora da 

organização, na ecologia, uma vez que medidas de legitimação e confiabilidade 

seriam necessárias para integrá-lo (COHEN; LEVINTHAL, 1990). 

Igualmente, Stein e Zwass (1995) defendem que um modelo aceitável de implementação 

de Memória Organizacional, do ponto de vista de Sistemas de Informação, deve corroborar com 
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aumento de níveis de eficácia organizacional. Stein (1995), entretanto, ressalta que o projeto de 

MO pode ocasionalmente resultar em decisões subótimas quando favorece o que funcionou no 

passado em detrimento de soluções potencialmente mais efetivas. Com vistas a  representar a 

função dos Sistemas de Informação como componente da Memória Organizacional, Stein e 

Zwass (1995) propuseram o modelo ilustrado na Figura 12: 

Figura 12: Visão geral para framework de SIMO. 
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Fonte: Adaptado de Stein e Zwass (1995). 

 

O modelo proposto por Stein e Zwass (1995) apresenta duas camadas, sendo que a 

primeira camada é composta dos seguintes subsistemas: 

 Subsistema integrativo: este é o responsável pela integração temporal - decisões 

passadas, problemas experimentados, projetos realizados – e integração 

espacial. 

 Subsistema adaptativo: composto de atividades que reconhecem, capturam, 

organizam e distribuem conhecimento sobre o ambiente. 

 Subsistema de atingimento de metas: assiste aos atores nas organizações com os 

tradicionais processos de planejamento e controle. 

 Subsistema de manutenção de padrões: a ênfase de suas atividades está nos 
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recursos humanos da empresa. Está relacionado com atitudes, valores e normas 

dos membros da organização. 

Ainda segundo Stein e Zwass (1995), a segunda camada dos SIMO é composta de 

processos de apoio à memória, conhecidos como funções mnemônicas, isto é, funções que 

assistem à memória. Estes são processos que envolvem aquisição, retenção, manutenção, busca 

e recuperação de informações (STEIN, 1995). 

A seu turno, Lehner e Maier (2000) recorrem a duas metáforas para explicar as 

contribuições dos Sistemas de Informação para implementação de sistemas de Memória 

Organizacional. Na primeira metáfora, chamada mecanicista, a ênfase é dada ao 

armazenamento: o ato de esquecer, apagar o conteúdo da memória, requer atuação externa; 

dados podem ser duplicados e recuperados; uma vez estabelecidas a estrutura e a forma de 

armazenamento, o comportamento do sistema é pré-definido; o crescimento da base de 

conhecimento ocorre com incremento da quantidade de dados. Na segunda, a metáfora 

organicista de memória: esquecer é um processo automático e incorporado; o conhecimento é 

reproduzido e reconstruído quando necessário, ou quando for usado; a estrutura e a forma de 

armazenamento não são pré-estabelecidos; o crescimento da base de conhecimento não 

acontece por meio de acumulação, mas através de reorganização e recombinação de 

conhecimentos da base. 

Similarmente, Landry (1999) propõe que entre as atividades mais importantes que um 

sistema de Memória Organizacional pode prover à organização, está o esquecimento. Ao reter 

apenas as informações relevantes para o negócio e esquecer as demais, os Sistemas de 

Informação podem reduzir a demanda de atenção para fatos irrelevantes e amplificar a absorção 

de novas informações. Para Sparrow (1999), quando demasiada informação está disponível, as 

seguintes características podem ser encontradas: baixa qualidade da informação, pouco valor 

agregado, alta ambiguidade e todas decaem muito rapidamente com o tempo. 

Em Barros, Ramos e Perez (2015), sete SIMO foram selecionados para análise, a partir 

da revisão de 20 artigos científicos. Dentre esses, encontram-se o Answer Gardner 

(ACKERMAN, 1998), Lotus Notes (DAVENPORT, 1998) e KnowMore System (ABECKER 

et al., 2000). Entretanto, nenhum dos casos se dedica à retenção de estrutura, mitos, políticas e 

cultura (Soft-OM). São exemplos de SIMO, que em sua maioria, lidam com a “Hard-OM”. A 

“Hard-OM” é composta por dados transacionais, documentos, e registros individuais  

(CEGARRA-NAVARRO; SÁNCHEZ-POLO, 2011).  

Não obstante, considerando o exposto, parece mais adequado pensar não em um sistema 

de Memória Organizacional dedicado ou criado para este fim, mas em como os diferentes 
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sistemas existentes nas organizações podem ser alavancados (CORBETT, 2000) e conectados 

para que, orgânica e consistentemente, possam capturar, armazenar, reconstruir e, assim, refletir 

as experiências e conhecimentos da organização. 

Em suma, tamanha é a diversidade de requisitos e definições para que sistemas 

informação apoiem as funções da MO (LEHNER, 2000) que, como consequência, observa-se 

que ainda são raros os casos de sucesso registrados na literatura (BARROS; RAMOS; PEREZ, 

2015). O Quadro 6 apresenta exemplos de Sistemas explorados na literatura como 

representantes de SIMOs. 

Quadro 6: Exemplos de SIMOs discutidos na literatura. 

SIMO Pontos Fortes Principal Limitação 

AnswerGardner Ambiente de perguntas e respostas que 

facilita a interação com o usuário 

Não provê informações de contexto 

que apoiam o processo de tomada 

de decisão. 

LotusNote Facilita o compartilhamento de 

conhecimento, reflete a estrutura 

formal e fomenta o reuso. 

Dificuldade em capturar e 

representar conhecimentos mitos e 

cultura. 

Project Memory System Retém conhecimento e contexto e 

auxiliam a tomada de decisão. 

Não reflete estrutura, mitos, 

políticas e normas. 

KnowMore System Retém conhecimento e contexto e 

auxiliam a tomada de decisão. 

Não possui base de dados relacional 

(dificuldade de integração). 

KnowledgeScope Facilita o compartilhamento de 

conhecimento, retém contexto e auxilia 

a tomada de decisão. 

Não possui base de dados relacional 

(dificuldade de integração). 

HANDBOOK Captura processos e regras. Não captura registros de 

documentação e memórias 

individuais. 

Thoughtflow Organiza informações e contexto na 

forma de fluxo, vinculado decisões aos 

objetivos da empresa. 

Não reflete experiências e 

transformações. 

Fonte: Adaptado de Barros, Ramos e Perez (2015). 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o intuito de explorar como os sistemas informação de uma empresa apoiam as 

funções da Memória Organizacional, adotou-se a concepção construtivista social ou 

interpretativista, dado que o objetivo é compreender um fenômeno, buscar padrões, gerar 

significados de forma indutiva a partir das experiências pessoais, culturais e históricas 

(MERRIAM, 2002; CRESWELL, 2010). 

Delineado o paradigma, as próximas sessões detalham a estratégia ou método de 

pesquisa, instrumentos e o protocolo para coleta de informações no campo.  

 

3.1 Método de Pesquisa Utilizado 

 

De acordo com Creswell (2010), três abordagens distintas podem ser utilizadas para 

estudar um problema de pesquisa: pesquisa quantitativa, qualitativa, e métodos mistos. Para 

Bryman (1984) o método quantitativo é usado regularmente nas ciências naturais e partem de 

uma concepção positivista para estudar os fenômenos. Tal abordagem exibe preocupação com 

a operacionalização dos conceitos, a objetividade, reprodutibilidade e causalidade. 

Frequentemente os dados são obtidos por questionários com escalas predefinidas. Segundo 

Creswell (2010), a pesquisa quantitativa é um meio para testar teorias objetivas, examinada a 

relação entre variáveis. 

Não obstante, o método qualitativo é “um meio para explorar e para entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano” 

(CRESWELL, 2010, p. 26). A reflexividade da pesquisa é outro diferencial do método 

qualitativo (FLICK, 2009a), pois o pesquisador é incentivado a refletir sobre suas ações, 

impressões e sentimentos. 

Segundo Merriam (2002), a característica central da pesquisa qualitativa é que os 

indivíduos constroem a realidade, interagindo com seu mundo social. Ao utilizar um estudo 

qualitativo básico o pesquisador está interessado em: “(1) como as pessoas interpretam suas 

experiências, (2) como eles constroem seus mundos e (3) que significados atribuem às suas 

experiências” (MERRIAM, 2002, p. 38, tradução nossa). Ao mesmo tempo, a utilização da 

pesquisa qualitativa pode contribuir para produção de conhecimento prático e soluções de 

problemas (FLICK, 2009a), como por exemplo, entender que critérios favorecem ou restringem 

a apropriação da memória em Sistemas de Informação. 

A abordagem de métodos mistos é a combinação de dois métodos, quantitativo e 
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qualitativo, que podem ocorrer tanto de forma sequencial como concomitante (CRESWELL, 

2010). Essa abordagem combinada oferece ao pesquisador a possibilidade de produzir estudos 

complementares, onde uma pesquisa qualitativa, por exemplo, pode apontar para variáveis até 

então desconhecidas e que serão validadas em um estudo quantitativo (BRYMAN, 1984). Outra 

vantagem do uso de métodos mistos é a possibilidade de triangulação de dados, onde um 

método pode compensar a fragilidade de outro ou anular pontos cegos resultantes da aplicação 

de método simples (FLICK, 2009a). 

Fez-se opção neste trabalho, pela pesquisa qualitativa, por ser a que mais se adequa ao 

problema de pesquisa proposto e, em função de seu compromisso em enxergar o mundo social 

sobre o ponto de vista dos atores, sendo, portanto, suscetível a descobrir achados não 

antecipados e possíveis alternativas ao estado da arte (BRYMAN, 1984). Outrossim, os 

instrumentos de medida encontrados na literatura enfatizavam ora a relação entre MO e o 

desempenho individual  (LAI et al., 2011), ora associando-a ao desempenho de serviços (LEE 

et al., 2011). Estes instrumentos foram construídos a partir de uma visão funcionalista do 

construto MO, acentuando a estrutura de transformações (rotinas e procedimentos) e a memória 

individual.  

Desta forma, a escolha pela pesquisa qualitativa abre espaço para que se compreenda 

que outras estruturas e processos da MO podem ser suportados pelos SI, ademais de permitir 

que se compreenda algo mais sobre as características dos SI relacionadas à dimensão 

sociológica da MO, tais como: poder, cultura e memória coletiva. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

Existem três formas primarias de classificar a pesquisa qualitativa em função de seu 

propósito (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010): (1) exploratória, (2) descritiva, e (3) explicativa. 

Segundo Hesse-Biber e Leavy (2010), a pesquisa Exploratória busca investigar uma área até 

então pouco pesquisada, facilita a construção de pressupostos e aprimora ideias, levando a 

descoberta de novas hipóteses. Gil (2002) corrobora com esta classificação e indica que os 

estudos exploratórios têm como objetivo aprofundar o entendimento de um problema para que 

posteriormente sejam elaboradas hipóteses.  

A pesquisa descritiva, ainda sob a visão qualitativa, ressalta o uso de descrições densas, 

para interpretar a realidade social de um determinado processo complexo ou fenômeno 

(HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). De acordo com Sandelowski (2000), a pesquisa qualitativa 

Descritiva, diferentemente da fenomenologia, implica em um tipo de interpretação que é de 
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baixa inferência, oferecendo um resumo compreensível dos eventos expressos em linguagem 

cotidiana.  

A pesquisa Explicativa procura identificar e explicar os fatores que influenciam ou 

determinam a ocorrência dos fenômenos, estabelecendo relações entre os tópicos que os 

compõem (KALRA; PATHAK; JENA, 2013). Este tipo de pesquisa visa explicar os “porquês” 

da vida social (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010).  

De acordo com Bryman (1984), a pesquisa qualitativa é inerentemente exploratória e, 

como resultado, o pesquisador embarca em uma viagem de descoberta que é suscetível de criar 

novas pistas e caminhos de pesquisa. 

Esta pesquisa fará uso de estratégia de pesquisa qualitativa básica, de caráter 

exploratório (MERRIAM, 2002). A pesquisa qualitativa básica é situacional e posiciona o 

pesquisador no ambiente natural em que ocorre o fenômeno sob estudo, permitindo sua 

interpretação a partir dos significados que as pessoas atribuem (CRESWELL, 2010; DENZIN; 

LINCOLN, 2011). 

O procedimento que esta escolha enseja, requer o engajamento de campo com 

interlocutores das organizações escolhidas na intenção de coletar dados e desenvolver padrões 

de significados junto a estes. Os dados serão coletados por meio de entrevistas em profundidade 

(MERRIAM, 2002) e permitem que o pesquisador crie, de forma indutiva, seus próprios 

padrões, categorias e temas (CRESWELL, 2010).  

Em face da complexidade do fenômeno e de natureza socialmente construída 

(ROWLINSON et al., 2010), entende-se que esta abordagem se posiciona como a mais 

adequada para a apreciação do objeto de pesquisa. Esta visão se justifica em função do enfoque 

mais amplo promovido, alicerçando o estudo na compreensão do fenômeno estudado sob a 

perspectiva daqueles que o compõem (GIL, 2002).  

Apesar de apoiada em um protocolo ou roteiro de pesquisa previamente delineado, a 

pesquisa qualitativa é flexível e aberta para eventos não antecipados que podem ocorrer no 

campo (GEPHART, 2004). Entretanto. a existência de um protocolo de pesquisa corrobora para 

a validade do estudo (CRESWELL, 2010). Em seguida, o instrumento de coleta é detalhado. 
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3.3 Participantes da Pesquisa 

 

De acordo com Merriam (2002) existem duas formas de amostragem em pesquisas 

qualitativas. A primeira é amostragem probabilística e requer a escolha aleatória de indivíduos 

de forma a permitir que os achados sejam generalizáveis. Entretanto, generalização não é o 

objetivo da pesquisa qualitativa. A outra forma, esta sim mais comum, é amostragem 

intencional. A amostragem intencional ocorre quando certo número de indivíduos é selecionado 

pelo pesquisador por acreditar que possuem as informações mais relevantes sobre um fenômeno 

(PATTON, 2002). Ao fazê-lo o pesquisador deve deixar claro quais os critérios adotados para 

seleção e as razões da escolha de determinados atributos.  

Flick (2009a) contrasta duas opções de amostragem, a amostragem teórica e estatística. 

Segundo este autor, a abordagem teórica possui as seguintes características: a extensão da 

amostra não é conhecida antecipadamente; as características da população são conhecidas 

previamente; a cada interação novos elementos são selecionados no decorrer da pesquisa; e, a 

amostragem termina quando há saturação teórica, isto é, novas interações não agregam novos 

elementos à pesquisa. 

De acordo com Patton (2002) o pesquisador pode utilizar algumas estratégias para 

seleção intencional dos casos ou sujeitos que serão investigados: 

1. Casos extremos ou desviantes: envolve a seleção de casos que são pouco usuais ou 

especiais de alguma forma, seja por que representem casos marcantes de sucesso ou 

por constituírem casos notáveis de falha. 

2. Amostragem heterogênea: consiste na seleção de casos com grande diversidade, com 

o propósito de identificar o que é único e ao mesmo tempo ressaltar quais aspectos 

resultam comuns, apesar da heterogeneidade. 

3. Amostragem homogênea: onde um pequeno número de amostras similares é utilizado 

intencionalmente para descrever um subgrupo em profundidade.  

4. Casos Intensos: seleção de casos ou indivíduos ricos em detalhes, que manifestam o 

fenômeno de forma intensa, mas não extremada. 

5. Casos típicos: a seleção é feita, considerando casos que são tidos como normais ou 

dentro da média. 

6. Casos críticos: seleção de caos que tem o potencial de generalização e aplicação em 

outros casos. 

7. Amostragem “bola de neve” ou em cadeia: esta é abordagem que consiste em 

localizar indivíduos chave, ou casos relevantes e utilizá-los em um processo 
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sucessivo de refinamento, para identificar “quem sabe sobre o quê”. O que 

inicialmente pode levar a fontes divergentes, tende a convergir para alguns poucos 

nomes que são os conhecedores e referências para o tema em questão. 

8. Amostragem por critério: parte de casos que cumprem com determinado critério de 

importância, sendo utilizado como estratégia comum de esforços de validação. 

9. Amostragem teórica: é uma versão mais conceitual do método de amostragem por 

critério e utiliza incidentes, de acordo com seu potencial de representar um 

determinado construto teórico. 

10. Amostragem confirmatória ou não confirmatória: envolve o teste de ideias, 

confirmando a importância e o significado de padrões e validando achados 

emergentes com novos dados. 

11. Amostragem por estratificação intencional: representam casos selecionados dentro 

de outros casos (aninhados) em função de um propósito. 

12. Oportunista ou emergente: a seleção de amostras é feita no curso do trabalho de 

campo, a partir de informações emergentes. 

13. Amostragem aleatória intencional: seleção de um pequeno número de casos usando 

um procedimento de amostragem probabilística. 

14. Amostragem por conveniência: a seleção de casos requer pouco esforço e se dá de 

forma contingencial, em função da disponibilidade das pessoas e do tempo. 

15. Amostragem combinada: seleção de casos por meio de uma mescla entre 

aleatoriedade e intencionalidade. 

Este trabalho de pesquisa contou com 5 participantes selecionados por conveniência, de 

modo que os sujeitos da enquete contribuíssem com diferentes visões (FLICK, 2009a). As 

entrevistas foram dirigidas a gestores de quatro organizações distintas, em dois países, e de 

níveis hierárquicos distintos com a intenção de reduzir o potencial viés da seleção por 

conveniência (BARBOUR, 2001). Observando o que comenta Patton (2002), não há regras 

quanto ao tamanho da amostra em investigação qualitativa, sendo que a validade e significância 

é função da riqueza das informações obtidas e da capacidade analítica do pesquisador. Barbour 

(2001) recomenda que ao utilizar a amostragem por conveniência o pesquisador deve aplicar 

constantemente comparações entre os diferentes casos, visões e experiência para corroborar 

com o rigor da pesquisa. 
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O perfil das empresas em que atuam os participantes está descrito no Quadro 7:  

 

Quadro 7: Perfil das Empresas Participantes. 

Empresa Setor País 

Empresa 1 Telecomunicações Panamá 

Empresa 2 Serviços de Informática Brasil 

Empresa 3 Serviços Bancários Brasil 

Empresa 4 Telecomunicações Brasil 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As Empresas 1 e 4 são empresas de grande porte e estão entre os líderes de mercado no 

segmento de telecomunicações. A empresa 2 é líder mundial no desenvolvimento de software 

de sistemas transacionais para empresas de Telecomunicação e TV a Cabo. A empresa 3 é 

instituição financeira que atua em diferentes segmentos do setor bancário, e que possui 

reconhecido histórico de inovações tecnológicas e integração de TI aos negócios. Em comum, 

estás empresa passaram por grandes processos de fusão nos últimos 5 anos. 

Nesta pesquisa, adotou-se como unidade de análise o Indivíduo e como unidade de 

observação os diferentes Sistemas de Informação existentes nas organizações pesquisadas 

(HESSE-BIBER; LEAVY, 2011). Por essa razão, gestores funcionais em que é significativa a 

dependência destes sistemas para consecução das atividades fim, foram selecionados como 

participantes da investigação qualitativa. Segundo Patton (2002), a definição da unidade análise 

é decorrente do problema de pesquisa e se reflete nas escolhas e questões realizadas no 

engajamento de campo. 

 

3.4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

A definição do instrumento de coleta de dados está intimamente ligada ao papel que 

desempenha o pesquisador no campo e determina os limites para o estudo e o protocolo de 

registro das informações (CRESWELL, 2010). São quatro os tipos básicos de coleta de dados: 

1. Observação participante: compreende o contato direto do pesquisador com o 

fenômeno observado enquanto este ocorre de forma natural (FLICK, 2009b). A visita 

do pesquisador e sua interação com o campo fornecerão informações relevantes sobre 

a linguagem, documentos, as histórias e comportamentos dos entrevistados 

complementando assim as informações das entrevistas (FLICK, 2009b). Notas de 

campos descritivas são geradas com as observações e impressões capturadas no 

processo de observação abarcando os seguintes aspectos (SPRADLEY, 1980): 

espaço, os atores, as atividades, os objetos, atos, eventos, o tempo, os objetivos, os 



58 

 

sentimentos. 

2. Entrevistas qualitativas: segundo Creswell (2010), as entrevistas se destinam a 

suscitar as opiniões dos participantes e capturar os significados que estes atribuem a 

um dado fenômeno. A entrevista na perspectiva interpretativista é um evento 

dialógico, de intercâmbio entre entrevistado e entrevistador (GODOI; MATTOS, 

2006). Para esses autores, três condições seriam essências à entrevista qualitativa de 

forma geral, em especial a formulação do roteiro: garantir a liberdade de expressão 

do entrevistado, que a ordem das perguntas não restrinja sua expressão livre, e que o 

entrevistador tenha flexibilidade de tratar temas emergentes em função do contexto 

(GODOI; MATTOS, 2006). 

3. Análise de documentos: consiste no uso de documentos públicos ou privados, tais 

como minutas de reunião, organogramas, políticas, comunicações internas, correios 

eletrônicos, etc. Tem a vantagem de permite que o pesquisador tenha acesso ao 

discurso formal da organização (CRESWELL, 2010).  

4. Materiais audiovisuais: nesta categoria estão elementos como filmes, fotos, objetos 

de arte ou software de computador. Proporcionam ao pesquisador acesso a elementos 

que transcendem a fala ou escrita (CRESWELL, 2010). 

Em entrevistas com roteiros semiestruturados o conteúdo de teorias individuais servem 

como guia para abordar grandes temas. Cada tema e introduzido por uma questão aberta e 

finalizado com uma questão que confrontação (FLICK, 2009b). 

A técnica utilizada neste trabalho foi a entrevista qualitativa usando roteiro 

semiestruturado disponível no APÊNDICE II. 

 

3.5 Técnica de Análise dos Dados 

 

O procedimento de análise dos dados visa sua interpretação (CRESWELL, 2010). Este 

é um processo transformativo, no qual dados brutos se convertem em “achados” ou resultados, 

por meio de indução (LOFLAND et al., 2006). 

Os dados foram codificados, utilizando o processo de análise de conteúdo de Bardin 

(2004). Bardin (2004) define Análise de Conteúdo como um conjunto sistemático e objetivo de 

procedimentos, que associam indicadores ou marcadores descrevendo o conteúdo de 

mensagens. É a partir da interpretação destes indicadores, ou de sua ausência, que o pesquisador 

gera inferências (RYAN; BERNARD, 2003). 

Bardin (2004) propõe que análise de conteúdo seja feita respeitando três fases, 
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organizadas sequencialmente: 

1. Primeira fase: Pré-análise do material. Define a forma de organizar o material e a 

escolha dos artefatos (documentos, transcrições, diárias, fotos, etc.), que serão 

analisados. Bardin (2004) ressalta que algumas regras devem ser seguidas: a 

exaustividade (não omitir nada); homogeneidade (o mesmo protocolo deve ser 

seguido); pertinência (o material coletado deve ter relação com o objetivo de pesquisa); 

exclusividade (cada elemento deve ser classificado em apenas uma categoria).  

2. Segunda fase: Exploração do material. Para Bardin (2004), ocorre nesta etapa a 

codificação dos dados, isto é, a associação de descrições significativas ao conteúdo 

dos dados. Estas descrições seguem uma hierarquia, agregação: a) unidade de registro 

ou pontos chave b) unidade de significado c) formação de categorias. 

3. Terceira fase: Tratamento dos resultados. É nesta fase que o pesquisador realiza 

inferências, para dar sentido aos dados por meio de suas interpretações e estabelecendo 

relações entre as categorias.  

A Figura 13 representa o esquema de pesquisa que foi utilizado neste trabalho: 

 

Figura 13: Esquema básico de Análise de Conteúdo. 

Definição do 

Problema de Pesquisa 

e Objetivos

Revisão da literatura e 

levantamento de dados 

secundários

Pesquisa de Campo

Coleta de dados por meio de 

entrevistas em profundidade

PRÉ-ANÁLISE

Organização, Análise e Leitura Flutuante

CODIFICAÇÃO – PONTOS CHAVE

Identificação de Elementos Básicos de Análise

CODIFICAÇÃO – UNIDADE DE SIGNIFICADO

Identificação de Elementos Intermediários de Análise

CODIFICAÇÃO – CATEGORIAS

Desenvolvimento de Categorias Conceituais

(Agrupamento de Unidades de Significado)

SUMARIZAÇÃO DOS CONCEITOS

Formulação da(s) Categoria(s) Principal(is)

DEFINIÇÃO DO MODELO EMERGENTE

Descrição do Modelo e das Relações

Transcrição

 

Fonte: Adaptado de Perez (2006). 
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O processo de análise de dados utilizou software de apoio específico para este fim. Neste 

projeto de pesquisa, a opção foi pelo produto NVIVO® em sua versão 10.0. O uso de 

ferramentas de apoio à análise de dados apresenta benefícios claros quanto ao tratamento de 

grandes volumes de dados e riscos associados a um eventual viés no processo analítico (LAGE; 

GODOY, 2008). Entretanto, a opção por esta ou aquela ferramenta, não implica na codificação 

ou compreensão automática de significados. Conforme ressalta Bryman (2012), a codificação 

é apenas parte do processo de análise e que cabe ao pesquisador acrescentar sua interpretação 

e identificar os significados que os participantes associam  às suas experiências e opiniões, tal 

como o faria em um processo manual. 

De acordo com Flick (2009a) o uso de ferramentas de apoio à análise qualitativa 

apresentam as seguintes vantagens: velocidade de manusear, pesquisar e apresentar dados e 

contribuem para melhorar a qualidade da demonstração dos resultados. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De forma a corroborar com o princípio da transparência da pesquisa científica, 

descrevem-se a seguir as etapas e escolhas feitas durante o processo de análise de dados 

(SHENTON, 2004). As entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2016. 

Uma entrevista inicial foi realizada (Entrevistado ZC) para validação do roteiro e para o 

reconhecimento do campo. O mesmo roteiro, sem ajustes, foi aplicado às entrevistas 

subsequentes. Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, pelo próprio 

autor, em sua íntegra e de forma homogênea. O perfil dos entrevistados está resumido no 

Quadro 8. 

Quadro 8: Perfil dos Entrevistados. 

Dados dos entrevistados 

Nome (Iniciais) ZC LS LA FF SF 

Data da 

Entrevista 
23/02/2016 02/03/2016 01/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 

Duração 55min 1h05min 1h13min 1h03min 1h43min 

Sexo Feminino Masculino Masculino Masculino Masculino 

Formação 
Engenheira 

Industrial 

Engenheiro 

Elétrico 
Administrador 

Engenheiro 

Mecatrônico 

Engenheiro 

Elétrico 

Tempo na 

Empresa 
13 anos 7 anos 10 anos 13 anos 13 anos 

Empresa Empresa1 Empresa2 Empresa3 Empresa4 Empresa2 

Cargo 

Vice-Presidente 

de Garantia de 

Receita 

Gerente de 

Suporte e Gestão 

de Serviços 

Coordenador de 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

Gerente de 

Sistemas 

Diretor de 

Serviços 

Profissionais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A opção por gerentes de diferentes níveis, operacional, tático e estratégico, tanto de 

áreas de negócio como gestores de TI, aporta diversidade ao estudo e reduz a possibilidade de 

viés de se pensar Sistemas de Informação como fim e não como meio. Ademais, gerentes, 

especialmente de nível médio, podem ser vistos como mediadores de conhecimento 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1995), como responsáveis pelo alinhamento estratégico entre 

negócios e TI (WAGNER; BEIMBORN; WEITZEL, 2014), aqueles que dão sentido aos dados 

e informações (GIRARD; GIRARD, 2009), e que atuam como porteiros (gatekeepers) do 

conhecimento organizacional (BURT, 2004; TIWANA, 2008). 
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4.1 Análise de Conteúdo: 1a. Etapa – Pré-Análise do Material 

 

Após transcritas as entrevistas, utilizaram-se as etapas propostas por Bryman (2012), 

para familiarização com os dados qualitativos: 

 Leitura crítica do texto com anotações ao final. 

 Nova leitura deve ser feita em seguida, agora sublinhando temas, ideias e 

eventos. 

Segundo Seidel (1998), a primeira etapa na análise de dados qualitativos é tomar 

consciência do material, ou no inglês “noticing things”. O que implica, segundo Charmaz 

(2003), em realizar algumas perguntas que precisam ser alinhadas ao problema de pesquisa: 

 O que está acontecendo com os SI e a MO? 

 O que as pessoas estão fazendo com a MO? 

 O que as pessoas falam sobre o uso de SI e a MO? 

 Existem ações ou declarações que se assumem como verdade? 

 Como a estrutura e o contexto servem para apoiar, manter ou impedir a mudança 

dessas ações ou declarações? 

A leitura flutuante e a marcação de temas de interesse foram feitas no Microsoft Word, 

antes que as transcrições fossem importadas no software NVIVO®. Cabe mencionar que este 

processo poderia, de igual forma, ter sido feito no próprio software de análise de conteúdo que 

provê recursos similares. A Figura 14 apresenta um exemplo das marcações e notas realizadas 

na leitura flutuante. 

 

Figura 14: Esquema básico de Análise de Conteúdo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Análise de Conteúdo: 2a. Etapa – Codificação de Unidades de Registro 

 

Após a leitura crítica e marcação de temas relevantes feitas na etapa anterior, as 

transcrições foram importadas no Software de análise de dados qualitativos (NVIVO® V10). 

A partir deste ponto, iniciou-se o processo de codificação que, segundo Seidel (1998), possui 

as seguintes características: 

 Incremental e progressivo: O processo é cíclico e repetitivo. Após perceber 

temas, coletar trechos das transcrições que corroborem com este tema, o 

pesquisador deve pensar, refletir sobre eles, iniciando novo ciclo de percepção, 

coleta e pensamento. 

 Recursivo: O processo é recursivo, pois, ao realizar uma etapa, o pesquisador 

pode ter novos insights, tendo que revisitar um código ou unidade de registro 

anteriormente feitos. 

 Holográfico: Cada etapa do processo (percepção, coleta e reflexão), contêm o 

processo como um todo. Por exemplo, quando se está percebendo algo, o 

pesquisador está mentalmente coletando e refletindo sobre essas coisas. 

Na identificação destes elementos básicos, Lofland et al. (2006) recomendam que se 

atente a: (a) ações ou eventos breves; (b) atividades envolvendo pessoas; (c) que significados 

as pessoas associam aos eventos e também o que as leva a agir; (d) como as pessoas se adaptam 

aos eventos; (e) os relacionamentos; (f) em que contexto as coisas acontecem. 

Ao realizar o processo de codificação, ainda que o problema de pesquisa fora utilizado 

como lente para leitura e interpretação dos dados, a identificação de unidades de registro 

permitiu a descoberta de temas emergentes (SEIDEL, 1998). 

 Em um primeiro momento, realizou-se a contagem de palavras e expressões mais 

utilizadas nas entrevistas, representada no Quadro 9. Este método de quantificação não pretende 

inferir significados, mas explorar o material identificando palavras, expressões e o contexto em 

que ocorrem, permitindo ao pesquisador estabelecer foco na descoberta destes significados 

(HSIEH; SHANNON, 2005).  
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Quadro 9: Frequência de palavras e expressões mais citadas nas entrevistas. 

Palavras Contagem Peso Percentual (%) Palavras similares 

sistema 294 0,82 sistema, sistemas 

pessoas 256 0,72 pessoa, pessoas 

ferramentas 175 0,49 ferramenta, ferramentas 

cliente 140 0,39 cliente, clientes 

conhecimento 121 0,34 conhecimento, conhecimentos 

processo 119 0,33 processo, processos 

projeto 109 0,31 projeto, projetos 

empresa 105 0,29 empresa, empresas 

informação 100 0,28 informação 

produto  92 0,26 produto, produtos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A contagem de palavras descrita anteriormente é um subconjunto com as 10 palavras 

mais frequentes, entre as 100 palavras mais comuns, com mais de 6 caracteres (exclusão de 

preposições por exemplo), filtrando-se ainda as expressões “quando” e “também”. A coluna 

“Peso Percentual” indica a contribuição percentual dessa palavra, em relação à quantidade total 

de palavras nas transcrições. 

O resultado da contagem das 100 palavras mais comuns é apresentado a seguir na forma 

de “nuvem de palavras”, conforme a Figura 15:  

Figura 15: Nuvem de palavras. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Observa-se que os participantes enfatizaram a importância de sistemas e pessoas, 

ademais de se referirem aos Sistemas de Informação como ferramentas. Adicionalmente, os 

entrevistados utilizam as expressões “informações” e “conhecimentos” de forma indistinta, 

quando comentam sobre aquilo que se retém na memória organizacional. Outro aspecto 

relevante é que ambos termos, Sistemas de Informação e Memória Organizacional, estão 

imersos em “processos” organizacionais, influenciando-os ou sendo por eles constrangidos.  

Tal contagem de palavras, no início do processo de análise de conteúdo, ocorre em 

predominantemente nas abordagens somáticas de análise de conteúdo e tem o propósito de 

fornecer impressões iniciais ao pesquisador sobre fenômeno estudado (HSIEH; SHANNON, 

2005) 

Na sequência, realizou-se a codificação em unidades de registros (UR) para as três 

primeiras entrevistas, segundo a ordem cronológica de realização. Como resultado, 162 

unidades de registros foram geradas. Os códigos foram em seguida sistematicamente revistos, 

agrupando-se trechos de entrevistas que estavam em unidades de registro similares ou repetidos 

(BRYMAN, 2012). Ao final desta primeira consolidação, resultaram 150 unidades de registro 

(UR). As entrevistas restantes foram então codificadas, utilizando-se como modelo as UR 

anteriores. Nesta nova iteração, 7 novas UR foram criadas. O Quadro 10 retrata as 10 unidades 

de registro com maior número de referências codificadas. 

De acordo com Seale e Silverman (1997) a apresentação de contagem de ocorrências de 

um evento ou unidade de codificação auxilia ao leitor a ter um senso da representatividade ou 

abrangência de uma determinada instância particular. 

Quadro 10: Número de referências codificadas por Unidade de Registro. 

Unidades de Registro (UR) Número de referências 

codificadas 

Número de Entrevistas 

em que ocorre 

A MO contribui para eficiência operacional 15 4 

Necessidade de Incentivos à adoção 12 4 

A diversidade de Sistemas reforça a necessidade 

de integração 

11 3 

Turnover de pessoal 11 5 

Mudança de SIs geram amnésia 9 3 

SI e a dependência do fator humano 9 2 

Percepção de valor influencia a documentação 8 4 

O ERP agrega a dimensão financeira 8 4 

Necessidade de tratamento externo aos Sistemas 7 2 

E-mail como instrumento de memória 

comunicativa 

7 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ao final do agrupamento em unidade de significados (descrito na seção 4.3), uma nova 

revisão das unidades de registros foi realizada buscando-se similaridades e diferenças (RYAN; 

BERNARD, 2003), resultando em 136 unidades de registros. A matriz completa de unidades 

de registros pode ser encontrada na seção de apêndices (Apêndice III). 

4.3 Análise de Conteúdo: 3a. Etapa – Codificação de Unidades de Significado 

 

A codificação em unidades de significado (US) permite que se agreguem unidades de 

registro que representam ou tratam do mesmo fenômeno, ou conceito (BRYMAN, 2012). Para 

Bardin (2004) essa é uma tarefa em que o pesquisador deve agrupar por analogia as unidades 

de registro, utilizando-se de critérios semânticos (temas), sintáticos (construção verbal por 

exemplo) ou léxicos (classificação pelo sentido). Adotou-se o critério semântico para a geração 

de 31 unidades de significado que foram nomeadas de forma a refletir a similaridade temática 

das unidades de registro que estas representam. O Quadro 11 retrata as 10 unidades de 

significado, dentre as 31 identificadas, com maior número de referências codificadas.  

 

Quadro 11: Número de referências codificadas por Unidade de Significado. 

Unidades de Significado Unidade de 

Registro 

codificadas 

Referências 

codificadas 

Número de 

Entrevistas em 

que ocorre 

US - Memória Procedural 11 42 5 

US - Diversidade de SIs 9 40 5 

US - Foco na eficiência operacional 6 30 5 

US - Dificuldades no processo de adoção dos SIs 7 23 4 

US - Perda de Memória 3 23 5 

US - Função Repositório 6 21 4 

US - Sistemas de Gestão e Controle 7 20 5 

US - Documentação 8 18 4 

US - Alavancando a formação de pessoal 4 15 5 

US - Memória Cultural 8 15 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A matriz completa de unidades de significados pode ser encontrada na seção de 

apêndices (Apêndice IV). 
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4.4 Análise de Conteúdo: 4a. Etapa – Formação de Categorias 

 

Nesta etapa, agrupam-se as unidades de significados em categorias.  De acordo com 

Bardin (2004), na formação de categorias o pesquisador deve atentar para os seguintes aspectos: 

(a) exclusividade - implica em que cada elemento de significado não seja classificado em mais 

de uma categoria; (b) pertinência - indica que precisa existir aderência entre as categorias 

criadas o objetivo da pesquisa e o referencial teórico utilizado; (c) homogeneidade - um só 

princípio de classificação deve a organização em categorias; (d) objetividade e fidelidade - 

tratamento equivalente deve ser dado a diferentes partes de um mesmo material, ao qual se 

aplica a mesma categorização, independentemente do nível de análise; por fim, (e) 

produtividade - ressalta a importância de que as categorias que emergem dos dados devem 

fornecer resultados férteis, permitindo inferências e novas hipóteses. O Quadro 12 reúne as 7 

categorias resultantes, segundo a ordem de suas respectivas frequências. 

 

Quadro 12: Número de referências codificadas por Categoria 

Categorias Unidades de 

Significado 

Referências 

codificadas 

Número de 

Entrevistas em 

que ocorre 

CT3 - Estrutura da Memória Organizacional 8 122 5 

CT2 - Funções dos Sistemas de Informação que 

apoiam a Memória Organizacional 

7 88 5 

CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de 

Informação 

4 87 5 

CT6 - Disfunções da Memória Organizacional 3 40 5 

CT1 - Sistemas de Informação existentes para apoio 

à Memória Organizacional 

4 30 5 

CT7 - A contribuição dos gestores à Memória 

Organizacional 

3 26 5 

CT5 - Colaboração interna é base para a Memória 

Organizacional 

2 25 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O quadro anterior foi derivado a partir do NVIVO® que resume o número de fontes e 

referências codificadas em determinado nó (categoria), como ilustrado na Figura 16: 
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Figura 16: Associação entre Categorias e Unidades de Significado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O processo de formação das categorias utilizou como ponto de partida a teoria e os 

objetivos específicos estabelecidos pelo estudo, entretanto, tal como preconiza a análise de 

conteúdo, temas emergentes ou achados devem ser considerados (HSIEH; SHANNON, 2005). 

A relação entre categorias e unidades de significado está expressa no Quadro 13.  
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Quadro 13: Categorias criadas em função das Unidades de Significado. 

Categorias Unidade de Significado 

CT1 - SI existentes para apoio à Memória 

Organizacional 

 

Regra de formação: Identificação de classes de SI 

que apoiam a MO. 

US - Sistemas de Gestão e Controle 

US - Sistemas Colaborativos 

US - Sistemas de Gestão de Conhecimento 

US - Sistemas de Processamento de Transações 

CT2 - Funções dos Sistemas de Informação que 

apoiam a Memória Organizacional 

 

Regra de Formação: Funções de SI para apoio à 

MO. 

US - Foco na eficiência operacional 

US - Função Repositório 

US - Função de apoio à tomada de decisão 

US - Função Integrativa 

US - Função de Controle 

US - Apoiando à aprendizagem individual 

US - Incorporando Rotinas 

CT3 - Estrutura da Memória Organizacional 

 

Regra de formação: Presença de elementos da 

Estrutura da MO 

US - Memória Procedural 

US - Documentação 

US - Memória Cultural 

US - Memória Comunicativa 

US - Memória Individual 

US - Memória Política 

US - Estrutura e Ecologia 

US - Memória Coletiva 

CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de 

Informação 

 

Regra de Formação: Barreiras / Dificuldades à 

Implantação de SIs. 

US - Diversidade de SIs 

US - Dificuldades no processo de adoção dos SIs 

US - Implementações Incompletas 

US - Natureza da Informação 

CT5 - Colaboração interna é base para a Memória 

Organizacional 

 

Regra de Formação: Fatores que influenciam a 

colaboração podem afetar a MO. 

US - Fatores que influenciam a colaboração 

US - Requisitos para colaboração 

CT6 - Disfunções da Memória Organizacional 

 

Regra de Formação: Falhas relacionadas à MO. 

US - Perda de Memória 

US - Falsas Memórias 

US - Distorções ao Lembrar 

CT7 - A contribuição dos gestores à Memória 

Organizacional 

 

Regra de Formação: Atribuições e desafios de 

gestores face à MO. 

US - Alavancando a formação de pessoal 

US - Gestão dos processos de mudança 

US - Gestores do conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A representação visual da associação entre Categorias e Unidades de Significado é 

ilustrada na Figura 17: 
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Figura 17: Associação entre Categorias e Unidades de Significado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

4.5 Apresentação dos Resultados, Análises e Discussão 

 

Nesta seção, apresentam-se os resultados da pesquisa, explorando os significados e 

interpretações dos depoimentos obtidos nas entrevistas. As análises estão dispostas, segundo os 

objetivos específicos propostos e as categorias correspondentes, conforme resume o Quadro 14: 
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Quadro 14: Objetivos específicos e Categorias. 

Objetivos Categorias 

1. Identificar os Sistemas de Informação mais adequados 

para o apoio das funções da Memória Organizacional. 

CT1 - SIs existentes para apoio à Memória 

Organizacional 

2. Identificar as principais características dos Sistemas de 

Informação que apoiam as funções da Memória 

Organizacional. 

CT2 - Funções de SI que apoiam a Memória 

Organizacional 

CT3 - Estrutura da Memória Organizacional 

3. Identificar as principais dificuldades para a implantação 

Sistemas de Informação que apoiam as funções da 

Memória Organizacional. 

CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de 

Informação 

CT5 - Colaboração interna é base para a 

Memória Organizacional 

4. Investigar se os Sistemas de Informação podem 

contribuir para evitar as disfunções da Memória 

Organizacional. 

CT6 - Disfunções da Memória Organizacional 

Tópico Emergente. CT7 - A contribuição dos gestores à Memória 

Organizacional 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os entrevistados, em resposta aos questionamentos sobre sistemas informação 

existentes, referem-se a produtos ou ferramentas de software que, em alguns casos, podem não 

ser de amplo conhecimento ou familiaridade dos leitores. Neste sentido, o Quadro 15 descreve 

de forma sucinta estes sistemas: 

 

Quadro 15: Sistemas de Informação que apoiam funções da Memória Organizacional 

Sistema de Informação (Fornecedor) Descrição 

Changepoint (Changepoint) Plataforma de Business Execution Management. São 

ferramentas que fornecem visibilidade corporativa sobre a 

conexão entre a estratégia e recursos: tecnologias, processos, 

sistemas e pessoas da organização (CHANGEPOINT, 2016). 

Confluence (Atlassian) Ferramenta de Wiki utilizada para colaboração, cujo objetivo é 

conectar pessoas e conteúdos (ATLASSIAN, 2016a). 

Jira (Atlassian) Ferramenta de desenvolvimento de software que permite 

interligar desenvolvedores, gerentes de produto e gestão de 

incidentes em uma a só plataforma (ATLASSIAN, 2016b). 

PPMC (HP) Software de gerenciamento de portfólio e projetos que permite a 

padronização, gerenciamento e captura de atividades 

operacionais. Ferramenta de apoio a tomada de decisão relativa 

a investimentos e iniciativas corporativas (HP BRASIL, 2016)  

Sharepoint (Microsoft) Ferramenta de colaboração e gestão de conteúdo. Permite 

compartilhar e buscar conteúdo e fomentar a colaboração de 

equipes (MICROSOFT, 2016). 

Salesforce (Salesforce) Plataforma de gestão de clientes e relacionamento (CRM) na 

nuvem que permite a integração de diferentes áreas da 

organização que interagem com os clientes, touch points 

(SALESFORCE, 2016) 

Remedy (BMC) Solução de gerenciamentos de serviços de TI que permite a 

automação de serviços de TI e gestão de incidentes (BMC 

BRASIL, 2016). 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.5.1 CT1: - SI existentes para apoio à Memória Organizacional 

 

A categoria “CT1: - SI existentes para apoio à Memória Organizacional” foi 

formada pelas unidades de significado indicadas na Figura 18, na qual está especificado o 

número de referências codificadas nesta categoria, distribuídas por unidades de significado. 

 

Figura 18: Unidades de Significado da CT1 – SI Existentes para apoio à Memória 

Organizacional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta categoria identifica quais os Sistemas de Informação possuem, dentre aqueles em 

uso nas diferentes organizações em que atuam os entrevistados, características que apoiam a 

Memória Organizacional. Observa-se que o maior número de referências foi feito a SI que 

lidam com dados menos estruturados e decisões não programadas (DAVIS; OLSON, 1985), 

como por exemplo os Sistemas de Gestão e Controle (20 referências codificadas). Essa 

mudança de foco, do tecnocêntrico para uma perspectiva mais organizacional e gerencial não é 

nova (BASKERVILLE; MYERS, 2002), mas implica que as implantações de SI evoluam da 

captura de informações transacionais para a integração e coordenação de processos de negócio 

(ZHANG, 2013). 

Ilustrando esta classe de Sistemas de Gestão e Controle foram citados o ERP e o Remedy 

da BMC. O ERP agrega a dimensão financeira aos negócios e suporta a tomada de decisão 

como indicam as referências: 

 

Então, muitas das vezes que temos que tomar decisões relacionadas a orçamento, é o 

SAP que nos dá os subsídios. Aí estão questões de quanto orçamento eu tenho alocado 

para determinado projeto e como está sendo a saúde financeira desse projeto,  forecast 

(Entrevistado FF). 

 

No ERP temos como cruzar essa informação e, com isso, sabemos que mesmo um 

cliente que abre poucos incidentes pode ter um gasto de horas elevado e isso é 

verificado e negociado durante uma renovação de contrato (Entrevistado LS). 
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Essas observações corroboram com a perspectiva de que os sistemas ERP têm a função 

de integrar informações e processos de negócios entre áreas funcionais, permitindo que as 

pessoas sejam mais eficientes na gestão de recursos (NWANKPA, 2015). Entretanto, observa-

se que implementações incompletas, ou ainda mal integradas de ERP, podem prevenir que estes 

sistemas cumpram com sua função de “espinha dorsal” das informações corporativas, tal como 

declarou um dos entrevistados: 

 

O ERP para nós é um sistema que, ao final, é um sistema contábil, mas não chegou a 

ser um ERP completo. Como as funcionalidades que estão pela metade. Não é um 

ERP completo. É um ERP que se registra contabilmente e faz-se o controle completo 

de inventário. Mas as integrações com os faturadores não são as melhores 

(Entrevistado ZC).  

 

Notou-se ainda, entre os profissionais de tecnologia de informação entrevistados, a 

importância de se registrar em SI o histórico de resolução de problemas, evidências coletadas e 

ações tomadas, como forma de favorecer o reuso e a ampliar a eficiência operacional, conforme 

apresentado nas seguintes assertivas:  

 

Nessa ferramenta (Remedy) é onde são reportados todos os incidentes, todos os casos, 

e nela a gente coloca todo o histórico do que foi feito para resolver aquele problema 

(Entrevistado LS). 

 

Ela (ferramenta Remedy) favorece muito o reuso. Cada novo chamado, cada novo 

trouble ticketing vai consultar o histórico das respostas anteriores e acabam reusando 

trabalho de uma consulta anterior (Entrevistado SF). 

 

 

Não obstante, seguindo a mesma tendência dos sistemas ERP, de fomentar a integração 

e a gestão de recursos (YOON, 2009), o Remedy tem funcionalidades que vão além do 

processamento de incidências e a resolução de problemas, para abranger os processos de gestão 

de mudanças, conforme ilustrado no depoimento: 

 

[...] o Remedy da BMC é um sistema que tem todo o workflow do ITIL. Então, ali a 

gente tem gestão de incidentes, gestão de configuração, gestão de CRQ (Change 

Requests), gestão de mudanças, e a gestão de problemas (Entrevistado FF). 

 

 

Neste contexto, a gestão de mudanças em Sistemas de Informação se aproxima da 

Memória Organizacional, pois ambos pressupõem um compromisso entre continuidade e 

mudança. Costa e Saraiva (2011) argumentam que as organizações alternam períodos de 

continuidade e mudanças em função de acontecimentos nos ambientes externos.  

Da tensão entre continuidade e mudança, emerge o conceito de resiliência, que parece 
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ser uma propriedade comum a ambos, Sistemas de Informação (IGNATIADIS; 

NANDHAKUMAR, 2007) e Memória Organizacional (BARAL, 2013; WALLE, 2014). A 

resiliência é uma propriedade crítica de sistemas que determina como estes respondem às 

mudanças e incertezas (BARAL, 2013). Walker et al (2004, p. 2) definem resiliência como “a 

capacidade de um sistema de absorver distúrbios e se reorganizar, enquanto passa por uma 

mudança, de modo a reter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e feedbacks”.  

 

4.5.2 CT2 - Funções de Sistemas de Informação que apoiam a Memória Organizacional 

 

A categoria “CT2 - Funções de SI que apoiam a Memória Organizacional” foi 

formada pelas unidades de significado indicadas na Figura 19, na qual está especificado o 

número de referências codificadas nesta categoria, distribuídas por unidades de significado. 

Figura 19: Unidades de Significado da CT2 – Funções de SI que apoiam a Memória 

Organizacional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com Baral (2013), quando políticas, padrões, procedimentos, orientações, 

ferramentas e técnicas são mantidas atualizadas, podem servir como núcleo da Memória 

Organizacional. A MO tem potencial, neste sentido de contribuir para diminuição dos custos 

de transação, tornar mais eficiente a recuperação de informações e melhorar a tomada de 

decisão (WALSH; UNGSON, 1991).  A redução dos custos de transação, segundos estes 

autores, pode ocorrer quando a MO implementa novas decisões por intermédio de rotinas e 

procedimentos operacionais, simplificando assim a busca e experimentação que ocorreria na 

ausência destes. Encontram-se em todas as entrevistas trechos em que o uso de SI como 

retenção e meio de acesso a MO afetam a eficiência das empresas: 

 

A falta de compartilhamento dessas informações leva a gente a fazer trabalhos 

duplicados, a atacar coisas que já foram vencidas no passado, coisas que hoje a gente 
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possa estar apostando, poderiam já ter sido experimentadas no passado e comprovado 

que aquilo não funciona e a gente de novo aposta nisso (Entrevistado FF). 

 

Então, os casos mais recorrentes, nós já temos uma solução efetiva e já está no sistema, 

então tornar-se fácil a identificação de uma solução que já foi provida para um outro 

cliente (Entrevistado LS). 

 

Para Stein (1995) processos que provêm meios para que conhecimentos da história 

organizacional apoiem atividades presentes resultam em mudanças na efetividade 

organizacional. O sentido desta mudança, maior ou menor efetividade, é em parte dependente 

do efeito que a MO exerce sobre a capacidade da firma em adaptar-se (DOSI et al., 2011). 

Os SI atuam ainda como repositórios ou extensão da memória humana (CORBETT, 

2000), produzindo memórias interligadas, independente dos indivíduos (CASEY; OLIVERA, 

2003). A função repositório dos SI apoia a Memória Organizacional, auxiliando os indivíduos 

a lidar com o eventual excesso de informação, assistindo-os no processamento e recuperação 

de conhecimento passado para suportar a decisão presente ou futura (STEIN; ZWASS, 1995):  

 

Eu acredito que eles (SI) contribuem, basicamente na questão histórica, nessa retenção 

de informação para a construção da história da corporação. Acho que é fundamental 

ter essa gestão, até para poder trabalhar com o dado futuramente; é fundamental ter 

esse cuidado com o conhecimento (Entrevistado FF). 

 

Ademais, os SI otimizam o processo decisório, servindo com quadro de referência para 

a ação (STEIN, 1995). O Entrevistado LA descreve a redução de tempo que a implantação de 

sistema de renegociação de crédito teve sobre o processo equivalente em sua organização. 

 

Qual o tempo de análise que era necessário para conceder uma nova situação para o 

cliente? Nós até fizemos uma otimização de um processo e levava até 35 dias para 

pessoa jurídica e isso passou para três minutos (Entrevistado LA). 

 

 

Por outro lado, SI que apoiam a Memória Organizacional precisam dispor da habilidade 

de realizar recuperação de informações baseadas em contexto e assistir as tarefas de resolução 

de problemas (ÂNGELO; VASCONCELOS, 2001). Não significa que estes retêm respostas 

para todas as questões, mas antes dispõem das informações necessárias para que os usuários 

possam, em função de suas percepções (IGNATIADIS; NANDHAKUMAR, 2007) ou por 

analogia, resolver problemas (ARGOTE; MIRON-SPEKTOR, 2011). O depoimento a seguir 

ilustra esse aspecto:  

 

Não que o incidente que já ocorreu anteriormente vai se repetir, mas soluções 

similares ocorreram. Ahh, para resolver esse incidente...a pessoa fez esses passos; 

seguindo mais ou menos esses passos, é possível identificar a causa daquele outro 

problema que está ocorrendo (Entrevistado LS).  
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Segundo Casey e Olivera (2003), a função integrativa tem relação com a coordenação 

organizacional e a gestão de informações em toda a empresa, influenciando, desta forma, sua 

efetividade. Os SI apoiam a MO quando servem de meio para integrar conhecimentos e 

informações dispersos na organização (STEIN; ZWASS, 1995), conforme ilustrado a seguir: 

  

Ele (aplicativo da Changepoint) tinha integração com o publicador da IBM e tinha 

integração com outra aplicação da IBM de gestão de mudanças. Se não tiver esses 

sistemas, o processo fica estanque e não conseguimos ter aprovações em cada etapa 

(Entrevistado LA). 

 

A ferramenta da Changepoint, mencionada no depoimento anterior, é o que se chama 

de plataforma de Business Execution Management (BEM). Essas plataformas permitem às 

organizações integrarem portfólio de projetos e iniciativas, proporcionando maior visibilidade 

sobre a execução da estratégia e informações sobre pessoas, sistemas, tecnologia e processos 

(CHANGEPOINT, 2016). 

Ademais, os SI permitem que os usuários se concentrem no que é relevante para 

organização (BARROS; RAMOS, 2015), conferindo-lhes a habilidade de selecionar que 

demandas requerem atenção ou precisam ser lembradas (NISSLEY; CASEY, 2002), tal como 

ilustram os seguintes depoimentos que tratam sobre a geração de alertas: 

 

Se temos algum chamado em vias de estourar o SLA, ele (sistema) gera um warning, 

um aviso, e aí é um ponto de atenção para ser verificado. Assim, todo mundo tem a 

mesma visibilidade (Entrevistado LS). 

 

Eles (sistemas) observam se algo foi modificado em infraestrutura e te avisam. Creio 

que ajudam. Quanto mais enriquecido é o alerta, melhor (Entrevistado ZC). 

 

 

Landry (1999) argumenta que em um mundo tão rico de informações, os SI precisam 

ajudar as pessoas a se concentrarem nos detalhes que realmente são importantes. Para Sparrow 

(1999), quando há demasiada informação disponível, o efeito da MO é contrário e resulta em 

sobrecarga de processamento e maior esforço das pessoas. 

 

4.5.3 CT3 - Estrutura da Memória Organizacional 

 

A categoria “CT3 - Estrutura da Memória Organizacional” foi formada pelas 

unidades de significado indicadas na Figura 20, na qual está especificado o número de 

referências codificadas nesta categoria, distribuída por unidades de significado. 
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Figura 20: Unidades de Significado da CT3 - Estrutura da Memória Organizacional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em seu modelo de repositório ou contêineres, Walsh e Ungson (1991) discutem onde, 

o locus, são armazenadas as informações relacionadas a estímulos e respostas do processo 

decisório. Esses autores argumentam que as informações podem estar distribuídas, não apenas 

dentro da organização, como também no ambiente em que opera.  

Entre os repositórios indicados por Walsh e Ungson (1991), notou-se que as 

transformações, ou processos, receberam maior atenção dos entrevistados (42 unidades de 

registros codificadas em todas as entrevistas). Para Walsh e Ungson (1991), essa estrutura de 

MO captura a lógica que guia a transformação de entradas e saídas na forma de procedimentos 

operacionais padrão, rotinas e práticas. Os SI, de acordo com Stein (1995), são particularmente 

úteis para reter esse tipo de informação. Seguem alguns exemplos de depoimentos que tratam 

da memória capturada em processos: 

 

Nossos sistemas são transacionais, assim que temos que lidar com os dados desta 

forma. O que aconteceu deve estar documentado e deve persistir, mas realmente se 

espera que os processos não sejam ad-hoc, mas que sejam definitivos (Entrevistado 

ZC). 

 

Ali nós criamos todos os nossos templates e já pensamos nos novos clientes de 

managed services. Criamos de uma forma que, se chegar um novo cliente, criamos 

apenas um grupo novo e já temos todos os processos para seus monitoramentos 

(Entrevistado LS). 

 

A relevância dada pelos entrevistados a necessidade registrar procedimentos e rotinas 

em SI, com foco na eficiência, coincide com os argumentos de Sadoughi et al. (2011) que 

propõem que o conhecimento existente nas mentes dos empregados, sistemas de informação e 

cultura organizacional são os ativos mais valiosos das organizações. 

Outrossim, a dependência do elemento humano para o registro de informações nos SI 
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ainda é o elo fraco nos processos de retenção da memória organizacional (BANNON; KUUTTI, 

1996). Esta percepção é ilustrada nas referências a seguir:   

 

Embora o processo dissesse que tinha que ser diário, o sistema depende da disciplina 

das pessoas (Entrevistado LA). 

 

Não é pela ferramenta, é o humano. Não existe essa cultura de atualizar sempre. Antes 

de ir para casa você vai lá e ajusta as coisas. Não existe (Entrevistado SF). 

 

 

A Unidade de Significado “Documentação” reflete a importância de se reter 

conhecimento explícito na forma de publicações, especificações, relatório, manuais, regulações 

e guias (WEINBERGER, H., TE’ENI, D., & FRANK, 2008). Embora não seja evidente 

enquanto contêiner no modelo de Walsh e Ungson (1991), a documentação é um dos elementos 

que refletem o grau de formalismo de transformações (CHANG; CHO, 2008) e podem indicar 

a capacidade de se repetir um determinado comportamento ou desempenho (FIEDLER; 

WELPE, 2010).  

Outrossim, a memória capturada em documentos é passiva e requer intervenção de 

pessoas ou sistemas computadorizados, para se manter atualizada e útil (CONKLIN, 1996b). A 

utilização de SI como repositórios de documentação facilita a busca e recuperação de 

informações, entretanto, não resolve inteiramente a dependência das pessoas que as geram e 

atualizam (SASIETA; BEPPLER; PACHECO, 2011), conforme indica um dos entrevistados: 

 

A dificuldade é que as pessoas querem ganhar tempo ou podem estar com muito 

trabalho, com muitos incidentes ao mesmo tempo e acabam priorizando os mais 

importantes e não detalhando tanto como deveria detalhar naquela resolução daquele 

problema. Acabam só falando que resolveram assim e pronto (Entrevistado LS). 

 

Não obstante, o fato de que a documentação formal muitas vezes é carente de contexto 

e morta  (CONKLIN, 1996b; CORBETT, 2000) pode contribuir para a percepção de que tem 

valor reduzido, conforme indicado nos seguintes depoimentos: 

 

Não se dá o devido valor e tão pouco dedicamos o tempo necessário para lhe 

(documentação) dar valor. Temos que dedicar tempo e recursos para fazê-lo. 

Normalmente, tudo fica na cabeça das pessoas (Entrevistado ZC). 

 

 

Ainda assim, a documentação é útil quando suportada por SI que permitem sua 

atualização fácil (DAMODARAN; OLPHERT, 2000): 

 

 



79 

 

Esses casos que citei estão sempre atualizados, então, não há necessidade de você ir 

em determinada pessoa e perguntar: “como é que está o orçamento de determinado 

projeto?”; você apenas vai lá na ferramenta e você descobre; nesse cenário, são 

situações que o conhecimento está retido (Entrevistado FF). 

 

Outro aspecto citado nas entrevistas, é a existência de uma cultura avessa à 

documentação, como se a expressão “documentar” fora sinônimo de não-trabalho: 

 

Existe sim essa cultura, existe sim essa ideia de que a documentação não serve para 

nada, em alguns aspectos (Entrevistado LS). 

 

Se por um lado a memória cultural tem o efeito de retenção de longa duração, por outro 

lado, ela também pode constranger a ação individual e criar barreiras para o registro e a 

retenção. O uso, significado e durabilidade da memória cultural dependem de como são 

contextualizados e interpretados os discursos dominantes (CORBETT, 2000): 

 

A gente tem o sistema, que é flexível o bastante para registrar essas memórias, mas 

culturalmente não há o costume ou a iniciativa de que isso seja documentado, então, 

fica realmente a maioria ou grande parte do conhecimento investido em pessoas 

(Entrevistado FF). 

 

Neste sentido, a ênfase pela eficiência no presente, parece ser acompanhada de uma 

cultura de descompromisso com o futuro (CHANG; CHO, 2008). Ao contrário de apoiar 

positivamente a MO, essa cultura pode criar impedimentos, conforme o relato a seguir: 

 

É como se nossa cultura não designasse uma etapa para que isso aconteça e numa 

tentativa de tentar fazer mais, algumas atividades são deixadas de lado. Seria esse um 

caso: uma pessoa é desafiada a fazer mais e para isso ela deixa de lado algumas 

atividades que poderiam ser cruciais para o futuro. Há uma cultura muito grande do 

valor presente, de estabelecer questões presentes e não há um pensamento de como 

manter isso a um longo prazo (Entrevistado FF).  

 

Assim como no caso da memória cultural, os depoimentos relativos à memória política 

não relatam o apoio de SI a Memória Organizacional, senão que sublinham o efeito que esta 

última tem sobre o que é lembrado e compartilhado (NISSLEY; CASEY, 2002). Essa dimensão 

política da estrutura da Memória Organizacional, ausente em Walsh e Ungson (1991), está 

presente no modelo de (RAMOS, 2011). A autora argumenta sua função mediadora entre os 

demais tipos de memória. Os relatos a seguir coincidem com esta perspectiva: 

 

Não podes realizar uma análise de causa raiz, por que as pessoas têm medo. Têm medo 

de te dizer que por trás do problema ou do "eu acho", há um culpado ou há uma prática 

incorreta que te levou a isso (Entrevistado ZC). 
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[...] as informações relacionadas às decisões de estratégias, muitas vezes elas não estão 

documentadas, [...] não sei se elas são informações sensíveis em termos de segurança, 

mas elas poderiam ser mais úteis para o dia a dia operacional. Se nós conhecêssemos 

exatamente quais são as diretivas estratégicas, isso ajudaria muito na decisão 

(Entrevistado LA).  

 

Sasieta, Beppler e Pacheco (2011) sugerem que as pessoas tornam-se relutantes em 

compartilhar seus conhecimentos quando se sentem inseguras no emprego ou ameaçadas em 

perder o conhecimento. 

A memória coletiva, a seu turno, pode ser apoiada por SI, quando estes fomentam a 

colaboração e a aprendizagem das equipes e geram independência dos indivíduos (CORBETT, 

2000). Esta memória é percebida pelos entrevistados como fonte de estabilidade operacional: 

 

Para assim ter esse conhecimento específico, primeiro foi compartilhado com o par e 

depois com o grupo. Essa é forma de tentar reter ao máximo o conhecimento e não 

perder essa informação (Entrevistado LS). 

 

Tens como uma curva [...], e quando alcanças uma maturidade e tens controles 

operacionais que tentam prevenir mais do que corrigir, então é quando se estabiliza. 

A curva de recuperação se mantém, pois, é um time suficientemente maduro como 

para ter trabalho mais na prevenção que de forma corretiva (Entrevistado ZC). 

 

Outro aspecto importante nos depoimentos é a utilização de ferramentas de escritório 

como mecanismos de retenção de decisões tomadas, comunicação de planos e ações. Em quatro 

das cinco entrevistas, encontram-se relatos em que o e-mail é o repositório de MO: 

 

Aqui, como em quase todas as empresas, a gente utiliza a suíte Microsoft Office por 

que muito da memória hoje está em e-mails. Tomada de decisões, nós temos a 

comunicação que é feita por e-mail, pois ele não só comunica, mas muitas vezes a 

decisão está lá dentro. Algumas decisões né, é o antigo memorando. Hoje são os e-

mails (Entrevistado SF). 

 

Entretanto, a utilização destas ferramentas pode trazer problemas de perda de memória, 

pois embora o conteúdo siga guardado nas cópias de segurança da organização, sem uma 

catalogação ou indexação adequada este histórico se perde em meio à grande quantidade de 

correios eletrônicos trocados. 

 

4.5.4 CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de Informação 

 

A categoria “CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de Informação” foi formada 

pelas unidades de significado indicadas na Figura 21, na qual está especificado o número de 

referências codificadas nesta categoria, distribuída por unidades de significado. 
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Figura 21: Unidades de Significado da CT4 - Barreiras à implantação de Sistemas de 

Informação. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nesta categoria foram agrupadas referências em que os entrevistados apontam as 

dificuldades na implantação em SI de algumas funções da Memória Organizacional. Várias 

destas dificuldades estão relacionadas aos SI de forma geral, entretanto ganham maior relevo 

no contexto de retenção e recuperação de informações da MO.  

Com aproximadamente 50% de todas as referências nesta categoria, a unidade de 

significado “US – Diversidade de SI’s” retrata a dificuldade de integrar informações dispersas 

em diferentes SI ou repositórios, conforme ilustrado nos seguintes depoimentos: 

 

E outros sistemas para garantir que os dois sistemas estão falando a mesma língua, e 

um outro para validar se esses três agora estão com o mesmo dado, e um quarto que é 

para dar um outro número para a contrabalançar esse número [...] as bases de 

conhecimento entre áreas, elas são muito isoladas, como se fossem vários lagos, mas 

não tem esse oceano compartilhado, é complexo (Entrevistado FF). 

 

Como te digo, quando é pobre a integração entre os sistemas é difícil controlar e 

aprender tudo o que vai atrás disto [...] (Entrevistado ZC). 

 

Tal diversidade de sistemas aumenta o desafio de integração e afeta negativamente a 

MO. Os SI, neste sentido, podem facilitar a interação de indivíduos e demais sistemas, atuando 

como mecanismo de integração de informações, conectando, normalizando e dando sentido aos 

diferentes repositórios existentes na organização (CASEY; OLIVERA, 2003). Entretanto, o que 

na prática se observa é a pulverização da memória, conforme ilustra o depoimento seguinte: 

 

Hoje nós temos vários sistemas que contribuem, são versões diferentes de memória. 

Acredito que deveria haver um foco maior. Quando estivermos adquirindo um novo 

sistema, precisamos identificar se ele pode ser usado pela empresa toda (Entrevistado 

SF). 

 

Nesta perspectiva, a MO possui características “holísticas” que sugerem que a soma das 

partes (indivíduos, sistemas, cultura, valores, rotinas, etc.), por meio de integração, não é 
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necessariamente igual ao “todo”. Tal característica pode inclusive ser saudável, pois a dispersão 

da memória pode gerar maior criatividade (MOORMAN; MINER, 1997) e a redundância 

resultante pode contribuir para a resiliência organizacional e a independência de mecanismos 

centralizados de interpretações e memórias únicas (CONKLIN, 1996a). 

Esta função integrativa é componente dos chamados SIMO (Sistemas de Informação de 

Memória Organizacional) e permitiria tanto a combinação de conhecimento disperso, quanto a 

distribuição segundo as áreas de interesse (STEIN; ZWASS, 1995), mas não pode ser percebida 

nos sistemas existentes. Conforme ilustrado a seguir: 

 

Quando tens uma tal diversidade e tantas plataformas, faz com que seja muito difícil 

que tenhas um processo muito controlado (Entrevistado ZC). 

 

Estas observações coincidem com o argumento de Ferreira (2015, p. 23), segundo a qual 

“quando a integração é conseguida com sucesso, criam-se  condições favoráveis ao 

desenvolvimento da MO”. 

Os entrevistados reportam ainda outras dificuldades relacionadas à diversidade de SI. 

Entre elas, pode-se mencionar a necessidade de intermediários para acesso e interpretação das 

informações. Uma vez que a recuperação de informações não é agnóstica, um conhecimento  

adequado de fontes e mecanismos de acesso se faz necessário, tornando a recuperação de 

informações um trabalho técnico, moroso e restrito a certas pessoas ou grupos (ALAVI; 

LEIDNER, 2001). 

Ademais, a relutância à adoção de modismo, SI que têm ciclo de vida curto, inibe a 

adoção de sistemas e colabora para que o conhecimento não seja retido e tão pouco 

compartilhado. Conforme sugere o depoimento a seguir: 

 

[...] quem está na empresa há muito tempo, já viu passar tantos sistemas e tem 

preguiça. Poxa tem que aprender algo novo, mas para que vou fazer isso? Daqui a 

pouco essa ferramenta deixa de existir (Entrevistado SF). 

 

Para Conklin (1996b), o abandono de sistemas ou práticas pelo desuso é um dos 

mecanismos da própria memória que recorre ao esquecimento para livrar-se de modismos já 

superados. 

Não obstante, os entrevistados coincidem em que faltam incentivos, para que por meio 

da adoção de alguns destes SI, a Memória Organizacional seja reforçada.  
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Não é que não haja ferramentas, temos ao SharePoint na companhia que poderíamos 

usar. Todas essas coisas poderiam ser documentadas. Para mim é um tema cultural, 

mas também é algo que não se dá a devida prioridade (Entrevistado ZC). 

 

O incentivo fundamental é se você só conseguir trabalhar com ele, com mais nada [...] 

os objetos desenvolvidos pelos consultores, eles só eram aceitos se entrados na 

ferramenta, no sistema. “Você fez o commit? Você fez check-in e check-out? Então 

não terminou”. Então o índice de eficiência da pessoa era baixo. Aí está o incentivo 

(Entrevistado SF). 

 

Esta percepção vai de encontro aos achados de Druziani e Catapan (2012), que ressaltam 

a incipiência de práticas para registro de experiências, a falta de incentivos para adoção destas, 

e a visão de que este é um processo que requer tempo. 

 

4.5.5 CT5 - Colaboração interna é base para a Memória Organizacional 

 

A categoria “CT5 - Colaboração interna é base para a Memória Organizacional” 

foi formada pelas unidades de significado indicadas na  Figura 22, na qual está especificado o 

número de referências codificadas nesta categoria, distribuída por unidades de significado. 

 

Figura 22: Unidades de Significado da CT5 - Colaboração interna é base para a Memória 

Organizacional. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Embora esta categoria ressalte a importância da colaboração para a MO, percebe-se que, 

nas empresas entrevistadas, ainda é pobre o apoio à colaboração por meio de SI.  

 

Acho que a cultura da empresa é a valorização de quem faz. Uma pessoa que tem essa 

disciplina, ela deveria ter um driver que dissesse assim, essa pessoa tem esse 

sentimento de grupo aqui, melhor do que fulano de tal [...] (Entrevistado LA). 

 

Nos casos em que existe a plataforma, nota-se a falta de incentivos para colaborar 

primeiro e, posteriormente, para fazê-lo por intermédio de sistemas, conforme indica o relato: 
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[...] tem o Confluence, que também não é muito fácil de usar. Tem um editor limitado 

de texto, mas que traz uma nova metodologia de como colaborar, mas que exige uma 

disciplina forte. Uma disciplina para manter a hierarquia dos assuntos, tem que 

conseguir solicitar a informação dentro de um ponto correto. Existe uma disciplina e 

nem todos seguem, infelizmente. Acaba que a gente de novo migra para os e-mails, 

que é o fácil. [...] você dispende tempo para manter esse ferramental [...] (Entrevistado 

SF). 

 

A colaboração implica em esforço adicional e disposição das pessoas em compartilhar 

seu tempo e conhecimentos (LEHNER, 2000). A seu turno, Conklin (1996a) afirma que a 

captura de Memória Organizacional passa pela compreensão dos processos e fluxos de 

informação e mergulha nas interações existentes entre os funcionários. Este esforço compensa, 

pois a colaboração e o compartilhamento contribuem para retenção do conhecimento na 

organização, especialmente o de caráter tácito (ALVARENGA NETO, 2005). 

 

4.5.6 CT6 - Disfunções da Memória Organizacional 

 

A categoria “CT6 - Disfunções da Memória Organizacional” foi formada pelas 

unidades de significado indicadas na  Figura 23, na qual está especificado o número de 

referências codificadas nesta categoria, distribuída por unidades de significado. 

 

Figura 23: Unidades de Significado da CT6 - Disfunções da Memória Organizacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A perda de memória organizacional tende a aumentar a vulnerabilidade operacional das 

empresas (QUINELLO, 2006). A essa perda voluntária ou não de memória,  Holan e Phillips 

(2004) chamam de esquecimento organizacional. Para estes autores, tal esquecimento pode 

conduzir à mudanças das capabilidades da organização em função da ausência de certas “peças” 

de conhecimento.  

Dosi et al. (2011) ressaltam que há limites para o turnover de pessoal, a partir dos quais 

a memória organizacional é seriamente afetada. Para esses autores, a perda de memórias 

individuais se traduz também na perda de socialização, na necessidade de novo ciclo de 
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aprendizado e na demanda por treinamentos adicionais para novos empregados. Para Huber 

(1991), a perda de pessoal cria grande perda da dimensão humana da MO. Os seguintes 

depoimentos ilustram essa visão: 

 

A empresa é vulnerável à questão do turnover. Se essa pessoa sair da nossa gestão e 

for para o mercado de trabalho, esse conhecimento vai embora (Entrevistado FF). 

 

Mas a empresa perdeu memória, quando se decidiu isso. Não tinha sistema, o sistema 

foi abandonado, a memória ficou na cabeça das pessoas e as pessoas foram demitidas. 

Acabou. Sobrou o quê? (Entrevistado SF).  

 

Além da preocupação com efeito do turnover sobre a MO, três dos entrevistados 

ressaltaram sua preocupação com amnésia gerada pela mudança de SI.  

 

Muitas vezes, a gente perde as informações de projetos por trocas de versão dos 

próprios softwares que gerenciam esses projetos. Por exemplo esse PPMC é um 

software relativamente novo, deve ter uns quatro anos, então, projetos que ocorreram 

há seis anos, a gente já não tem mais esse histórico. Eu não sei por que determinado 

projeto durou nove meses ou por que que determinado projeto custou três milhões, 

então, esse tipo de informação a gente já não tem (Entrevistado FF). 

 

Easterby-Smith e Lyles (2011) sugerem que algumas organizações podem 

deliberadamente mudar sua estrutura social, o que inclui seus sistemas, para facilitar o 

esquecimento e a desaprendizagem.    

 

Para mim, isso é muito mais traumático quando há uma mudança de sistemas. Por que 

é uma visão totalmente distinta. É uma visão distinta de como fatura, de como gerencia 

os produtos, de como aprovisionas (Entrevistado ZC). 

 

A mudança de SI pode ser um instrumento organizacional para o estabelecimento de 

novas práticas e rotinas e esquecimento de outras. Embora não esteja claro se as organizações 

o fazem de forma intencional, como indica o relato a seguir: 

 

Ela (mudança de SI) é quase que uma nova página que vai ser escrita, eu não tenho 

certeza se é intencional o romper com o histórico, mas ele é um efeito, com certeza; a 

troca sistêmica, na nossa história de corporação, ela provocou várias amnésias, 

algumas vezes intencionais, mas não tenho certeza se todas elas foram. Se havia 

intenção de não conhecer mais sobre aquele determinado passado, se aquele 

determinado passado não era interessante (Entrevistado FF). 

 

Assim que há disfunção de memória quando, embora a informação exista, esta não pode 

ser recuperada (COSTA, 2011). O depoimento a seguir exemplifica este tipo de disfunção, pois 

o fato de que estas memórias residem na caixa postal de um colaborador não significa que 
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possam ser acessadas quando são necessárias: 

 

[...] muda o sistema, você pode perder a memória. Você não perde a memória quando 

você utiliza as ferramentas básicas de escritório. (Entrevistado SF). 

 

Outrossim, analogamente aos indivíduos, as empresas também podem desenvolver 

falsas memórias ou falsas crenças (COSTA, 2011). Para este autor, falsas memórias são 

memórias criadas com o propósito de legitimar ou dar credibilidade à informação atual tal 

como. O relato a seguir descreve uma falsa memória na qual todos os colaboradores 

acreditavam que uma determinada aplicação da empresa não funcionava aos domingos, embora 

apenas um incidente isolado, e pouco compreendido, suportava essa memória: 

 

A aplicação que nós estávamos usando, claramente funcionava aos domingos, mas 

havia a história de alguém que um dia teve o problema e descobriu que não funcionava 

aos domingos, e ele continuou usando essa informação como verdade e, 

principalmente, criando uma certa complacência do tipo “isso é assim mesmo, não 

tem o que fazer” (Entrevistado LA). 

 

A dependência de indivíduos cria uma espécie de memória negativa, uma memória que 

reforça o Status Quo e constrange mudanças (ALAVI; LEIDNER, 2001), conforme ilustrado a 

seguir:  

 

Sobraram só os muito caros (técnicos), que são indispensáveis, só que a memória ficou 

só com eles. A gente não pode se livrar dos caras, mas eles também não nos ajudam a 

vender mais barato por que são muito caros. Aí que você cria uma nova memória, uma 

memória ruim (Entrevistado SF). 

 

Outro tipo de distorção ao recordar, possui relação com o problema de ambiguidade de 

múltiplas fontes (SPARROW, 1999). Informações algumas vezes contraditórias sobre o mesmo 

fato ou medida podem conduzir a decisões equivocadas (PEREZ; RAMOS, 2013). Um dos 

entrevistados ressaltou o tema da seguinte forma: 

 

[...] há sempre um problema de números, sempre um número de determinada área é 

diferente do número da outra, então um batimento é necessário. Há um grupo para 

fazer esse número chegar num valor aceitável. Esse para mim é um grande ponto a ser 

melhorado (Entrevistado FF). 

 

Neste contexto, entende-se que os SI podem contribuir para mitigar as disfunções da 

MO, quando a complementam, diminuindo a dependência das memórias individuais, conforme 

o depoimento a seguir: 
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Eu acho que as pessoas apostavam na competência individual. A gente fez diversas 

tentativas de mudanças, plano de implantação, fazer reunião de implantação, pré-

gmud, gmud (gestão de mudança) [...] acho que era ineficaz. Precisa haver sistema de 

informação, por que só processo não estava vencendo (Entrevistado LA). 

 

4.5.7 CT7 - A contribuição dos gestores à Memória Organizacional 

 

A categoria “CT7 - A contribuição dos gestores à Memória Organizacional” foi formada 

pelas unidades de significado indicadas na Figura 24, na qual está especificado o número de 

referências codificadas nesta categoria, distribuída por unidades de significado. Essa é uma 

categoria emergente que, embora não fosse objeto deste estudo, lança luz sobre a contribuição 

dos gestores sobre a Memória Organizacional apoiada por SI.  

Figura 24: Unidades de Significado da CT7 - A contribuição dos gestores à Memória 

Organizacional 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Stein (1995) defende que cabe aos gestores classificar e inventariar o conteúdo da 

memória de suas organizações. Ademais, seria função destes gestores formar pessoas e 

alavancar tecnologias que apoiem processos e produtos de MO, na busca de maior efetividade. 

Em todas as entrevistas, os gestores foram apontados como os responsáveis em criar condições 

para que esse aprendizado ocorra: 

 

Necessitamos de uma linha gerencial que esteja imersa no processo. Ter todos os seus 

processos documentados. Não é simplesmente dizer às pessoas que documentem. É 

muito mais do que isso. Precisa revisar, validar para que tenha uso prático 

(Entrevistado ZC). 

 

O desenvolvimento do capital humano na organização requer a participação ativa dos 

gestores, seja na função de mentores, seja na organização, identificação de oportunidades e 

execução de planos de ação. Estas observações correspondem aos achados de Ferreira (2015), 

em que ressalta a importância do capital humano para ambos, SI e MO. Desta forma, a MO se 

constitui em valioso instrumento para alavancar a formação de pessoal e aumentar a 

produtividades de equipes, tal como corrobora Moresi et al. (2009). 
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Ademais, a MO enquanto fonte de estabilidade, apoia o processo de gestão de mudanças 

(CASEY; OLIVERA, 2003) e serve de quadro de referência para as decisões de gestores 

quando do impasse entre continuidade e mudança.  

 

Depois que tens um processo de controle de mudanças documentado, podes trabalhar 

(Entrevistado ZC). 

 

4.5.8 Proposição de Esquema de Relacionamento 

 

A partir dos resultados obtidos na etapa de análise qualitativa, elaborou-se um esquema 

de relacionamento para as categorias resultantes, conforme ilustrado na Figura 25. Este 

esquema foi formulado considerando que funções e características de Sistemas de Informação 

são inerentes ao construto, especialmente se abordado sob a perspectiva funcionalista, como foi 

o caso. Tal decisão implica que a estrutura da MO, o locus e o conteúdo das informações 

armazenadas, determinam que sistemas podem corroborar ou dificultar o apoio à MO. 

Outrossim, as disfunções da MO são aqui retratadas não como um efeito colateral, mas como 

algo inerente a própria memória, em concordância com os relatos obtidos. A contribuição de 

gestores e a colaboração interna influenciam o conteúdo e a forma de recuperação das 

memórias, o que agrega de forma indireta a mediação política ao modelo. O modelo é detalhado 

a seguir.     

 

Figura 25: Esquema de Relacionamento das Categorias 

CT3 – Estrutura 

da MO

CT7 - Contribuição 

dos Gestores

CT1- 

Características 

de SIs

CT6 - Disfunções 

da MO

Memória 

Organizacional

CT2 - Funções 

de SIs

CT5 - Colaboração 

Interna

CT4 – Barreiras 

de Implantação

Sistemas de 

Informação

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Neste esquema de relacionamento, a direção das setas indica uma possível relação 

causal (dependência) entre os componentes interligados. Existem funções dos SI como função 

integrativa e de repositório que tem o potencial de apoiar tanto a “Hard-OM”, conhecimentos 

explícitos, quanto a “Soft-OM”, conhecimentos de caráter mais tácito (ALAVI; LEIDNER, 

2001). As funções de SI com maior probabilidade de apoio da MO dependem das características 

ou tipos de SI disponíveis na organização. Quanto menos estruturadas as informações e quanto 

mais complexas as decisões que estes sistemas suportam, maior deve ser o apoio a MO. 

As barreiras de implantação, em particular os requisitos de integração, obstáculos e 

incentivos a adoção de SI, moderam a capacidade destes em suportar a MO. Ferreira (2015), 

defende que na presença de integração forte entres os sistemas, mais favoráveis serão as 

condições para o desenvolvimento de MO. Não obstante, A estrutura da MO possui 

“repositórios” mais suscetíveis que outros para implementação por SI, especialmente os que 

lidam com conhecimento explícito. Observa-se ainda que a colaboração interna pode favorecer 

a socialização do conhecimento e, quando suportada por SI, pode apoiar os aspectos mais “Soft” 

da MO (cultura, valores e práticas).  

Os gestores têm participação importante na formação de novos indivíduos e podem atuar 

como guardiães do conhecimento organizacional. Caberia a estes: (1) criar incentivos e 

procedimentos que reforçam a colaboração e o compartilhamento de informações; (2) definir o 

que/como deve ser lembrado (tipos de conhecimento); (3) como e quando a empresa deve 

esquecer. 

Adicionalmente, os SI podem ser particularmente úteis na gestão de mudanças, 

apoiando a MO com o histórico de problemas, agregando a dimensão financeira e provendo 

mecanismos de alçada de aprovação e controle. Em resumo, os SI podem fornecer os meios 

para que a empresa gerencie a tensão entre continuidade e mudança. 

Outrossim, a pesquisa aponta que os SI possuem funções e características que podem 

permitir que os usuários não sejam sobrecarregados com o excesso de informação, além de 

contribuir para a prevenção de perdas de conhecimento organizacional, quando apoiam a 

Memória Organizacional (FERREIRA, 2015). Simplicidade de uso, captura de informações em 

modo ativo e integrado aos processos, buscas inteligentes, rankings de relevância e espaços 

virtuais de colaboração são opções de funcionalidades, que podem contribuir para a saúde da 

MO. Desta forma, os SI moderam o efeito que as disfunções da MO causam sobre esta, porém, 

a substituição ou desativação de SI pode, por si só, ser causa de amnésia.  

Tal proposta, longe de se constituir uma solução ou modelo acabado, quer colaborar 

para a formulação de uma melhor compreensão sobre a contribuição dos Sistemas de 
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Informação existentes nas organizações à Memória Organizacional. Desta forma, este esquema 

é apenas uma proposição, que pode vir a ser testada/contestada ou ajustada em futuras 

pesquisas.  
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi realizado com a intenção de responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Como os Sistemas de Informação apoiam as funções da Memória Organizacional? Para 

abordar esta indagação, optou-se pelo paradigma Interpretativista, fazendo-se uso de método 

de pesquisa qualitativa, do tipo básica e caráter exploratório.  

Desafiadas a lidar com crescente complexidade e competição, as empresas necessitam 

de instrumentos para não somente reter o conhecimento, como torná-lo de tal sorte acessível, 

para que novos conhecimentos sejam aprendidos. Neste sentido, as organizações precisam fazer 

frente à: evasão de conhecimento especializado que sai da empresa com o turnover de pessoal; 

a busca da eficiência operacional, repetindo os acertos do passando, mas evitando que estes 

sequestrem a capacidade de inovar; reduzir o tempo de formação de novos recursos; gerir a 

crescente abundância de informações e evitar que esta distrai ou afaste a empresa dos reais 

problemas e objetivos; e, proporcionar maior trânsito e integração das informações existentes 

em diferentes setores da empresa. 

Não obstante, percebeu-se que eram raros os estudos empíricos do construto Memória 

Organizacional é que ainda mais escassos eram os relatos sobre implantações bem-sucedidas 

de SIMO (Sistemas de Informação de Memória Organizacional). Essa constatação sugeria a 

existência de uma lacuna pouco explorada sobre a contribuição dos diversos Sistemas de 

Informação existentes nas empresas, a retenção e uso de fatos, decisões e ações realizadas no 

passado. 

Os resultados obtidos pela pesquisa indicaram que os Sistemas de Informação existentes 

nas organizações provêm apoio à algumas das estruturas e processos da Memória 

Organizacional. Entretanto, a diversidade de sistemas, os problemas de adoção e a dependência 

do fator humano na captura e atualização das informações impõe limites a este apoio. Não 

obstante, a busca por soluções simples e pragmáticas como correio eletrônicos e planilhas de 

dados por partes dos usuários, pode dificultar ainda mais as funções de integração e recuperação 

da memória, novamente levando a que soluções ótimas no curto prazo tenham efeito deletério 

a médio e longo prazos. 

Sendo assim, entende-se que o primeiro objetivo específico (Identificar os Sistemas de 

Informação mais adequados para o apoio das funções da Memória Organizacional) da pesquisa 

foi alcançado. Os resultados obtidos indicaram que, entre as organizações pesquisadas, não há 

registro de Sistemas de Informação de Memória Organizacional como tal, isto é, SI específicos 

para este fim. O que se percebeu, entretanto, foi a existência de diversos sistemas, em sua 
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maioria fracamente integrados, que funcionam como extensões de memória; escaninhos que 

guardam informações de determinadas áreas ou grupos de usuários assistindo-os em suas tarefas 

do dia-a-dia. Entre os sistemas citados pelos entrevistados, como mais adequados para o apoio 

das funções da Memória Organizacional, estão os Sistemas de Gestão Empresarial, em 

particular, o ERP e as plataformas de gestão de incidentes. O primeiro, por sua função 

integradora, capaz de agregar a dimensão financeira à gestão do negócio. O segundo, por sua 

capacidade de armazenar o histórico de problemas e soluções com vistas a prover um quadro 

de referência para a resolução de novos problemas. Ambos, todavia, compartilham dos 

seguintes objetivos: gerar estabilidade frente a mudanças e promover a efetividade operacional, 

reduzindo custos e aumentando a previsibilidade.  

O segundo objetivo específico (Identificar as principais características dos Sistemas de 

Informação que apoiam as funções da Memória Organizacional) foi atingido, quando foram 

identificadas as características citadas como relevantes pelos entrevistados: a capacidade de 

aumentar a eficiência operacional, por meio da retenção e compartilhamento de informações; a 

integração de fontes de informação distribuídas; e prover meios para recuperação de 

informações relevantes. Observou-se que a função de captura de informações não é citada pelos 

entrevistados como uma responsabilidade dos sistemas em si, mas como uma tarefa dependente 

dos indivíduos que, por sua vez, precisam de estímulos e processos para que o façam. Percebeu-

se ainda, que a visão de repositórios estática (WALSH; UNGSON, 1991) não explica a 

interação entre as várias estruturas de retenção, como por exemplo, pessoas e sistemas, tão 

pouco esclarece sobre os incentivos e contra-incentivos para que as memórias sejam deslocadas 

de um para outro e vice-versa. Outro ponto importante, é a distância percebida entre discurso e 

prática da colaboração. Embora estes sejam tempos em que a colaboração e o trabalho em 

equipe são importantes para inovação e aprendizagem, mesmo nas empresas que contam com 

sistema colaborativos, o uso destes é limitado a algumas áreas e poucos entusiastas.   

Conforme proposto no terceiro objetivo específico (Identificar as principais 

dificuldades para a implantação Sistemas de Informação que apoiam as funções da Memória 

Organizacional), constatou-se, nas empresas investigadas, que a diversidade de sistemas de 

informação adquiridos afeta a integração e adoção desses sistemas, prejudicando a MO. Por 

comodidade, dificuldade de uso, ou pela ausência de incentivos, usuários de SI muitas vezes 

são consumidores de planilhas eletrônicas e utilizam terceiros, information brokers 

(TORTORIELLO; REAGANS; MCEVILY, 2012), para acessar os dados que necessitam. Tal 

fato gera “gargalos” de informação, que têm como consequência, custo operacional. Outra 

questão ressaltada nas entrevistas diz respeito à adoção de sistemas. Aprender novos sistemas, 
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disciplinar-se em seu uso e modificar suas próprias rotinas e forma de trabalhar não ocorrem 

naturalmente na ausência de incentivos.  A baixa adoção de SI críticos para organização pode 

corroborar para perda de memória, na medida em que reforça práticas que enfatizam a memória 

individual ou o uso de instrumentos como correios eletrônicos e planilhas que são difíceis de 

catalogar e não-escaláveis em termos de compartilhamento e atualização. 

Outrossim, SI se mostram particularmente úteis na retenção de conhecimentos formais, 

estruturados e de caráter quantitativo. Os SI oferecidos pelo mercado, citados nas organizações 

pesquisadas, não fornecem apoio ao registro, retenção e busca de informações tácitas ou 

qualitativas. 

Como decorrência do quarto objetivo específico (Investigar se os Sistemas de 

Informação podem contribuir para evitar as disfunções da Memória Organizacional), verificou-

se que os SI podem contribuir para a saúde da MO da seguinte maneira: permitindo a retenção 

de conhecimento explícito; agregando impessoalidade ao processo de busca e recuperação, 

ademais de desacoplar temporalmente o registro e o uso das informações (necessário em 

organizações globais onde pessoas trabalham em diferentes fusos); identificando 

conhecimentos irrelevantes ou ainda obsoletos que precisam ser sistematicamente esquecidos. 

Embora em nenhum dos relatos se fizesse menção a Sistemas de Informação de Memória 

Organizacional, percebeu-se que há preocupação dos gestores em utilizar os SI como 

repositórios, como depósitos de informação como um plano de contingência para evasão de 

especialistas ou como forma de legitimar as decisões do presente por meio de informações 

históricas.  

A contribuição de gestores para que os SI existentes apoiem a Memória Organizacional 

foi um tópico emergente e retrata que cabe a estes alavancar a formação de pessoal e criar as 

condições para que o conhecimento não deixe a organização com a saída de pessoas. Para tanto, 

procedimentos, rotinas e cultura de colaboração (socialização) precisam ser criados e vividos 

pelos próprios gestores. Compreendeu-se ainda, que é de responsabilidade dos gestores atuar 

como guardiões do conhecimento e gestores dos processos de mudança.  

Com relação à contribuição prática, a pesquisa ressalta que os gestores de TI podem 

perceber que, em suas organizações, a malha de sistemas existentes tem o potencial de não 

apenas atuar como repositório de informações, como pode se converter em vasos capilares, que 

interligam o passado factual à tomada de decisões do presente, auxiliando as empresas no 

equilíbrio entre: estabilidade e busca da eficiência; continuidade e mudança; lembrar e 

esquecer; e desaprender para aprender. Outrossim, este trabalho aponta a importância de 

incentivos para que empregados percebam a MO como dispositivo de colaboração e não como 
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ameaça a seus postos, ou ainda como trabalho não-produtivo. 

Com relação à contribuição metodológica, além da elaboração de um roteiro 

semiestruturado que pode assistir futuras investigações sobre o construto Memória 

Organizacional, esta pesquisa contou com o uso de software de apoio à análise de dados 

qualitativos (NVIVO® V10). O emprego de análise de conteúdo, conforme preconiza Bardin 

(2004), quando amparado por software, permite ao pesquisador gerar inferências e 

interpretações que, de outro modo, seriam difíceis de perceber, em função da quantidade de 

dados (LAGE; GODOY, 2008). Em adição, o registro detalhado das etapas de análise, o que 

inclui desde a codificação e unidades de registros e a formação de categorias, contribui para a 

confiabilidade de pesquisas qualitativas (SHENTON, 2004). Mostrou-se igualmente 

importante, apresentar contagens simples de eventos para assistir aos leitores na 

representatividade e abrangência dos relatos e das análises consubstanciadas nestes (SEALE; 

SILVERMAN, 1997).  

No que tange à contribuição teórica, que é uma das principais finalidades da pesquisa 

científica, buscou-se conjugar a visão funcionalista do construto Memória Organizacional, que 

o aproxima dos Sistemas de Informação, com a visão sociológica do mesmo. Esta última aponta 

novas áreas de interesse, pelos quais os SI podem expandir sua contribuição, seja alavancado à 

colaboração (memória coletiva e memória transitiva), seja contribuindo com a integração entre 

áreas funcionais e sistemas dispersos (memória política), ou ainda criando um contexto propício 

ao aprendizado e à comunicação (memória comunicativa). A discussão dessa visão sociológica 

também ajuda a compreender por que SI, embora recebam massivos investimentos, não 

cumprem com sua finalidade de assistir às organizações colaborando para que se tornem mais 

informadas e eficientes. O fator humano, suas motivações e incentivos não podem ser 

dissociados da imbricada engrenagem social que são as empresas. 

 Naturalmente, a pesquisa apresenta limitações, dentre as quais se destacam: (a) 

necessidade de revisão do processo de codificação por outro pesquisador. O processo de 

codificação é subjetivo e interpretativo em sua essência, entretanto, a validação por pares pode 

eliminar viés neste processo  (BARBOUR, 2001); (b) a triangulação dos dados utilizando outro 

método ou outra pesquisa. A triangulação se baseia na noção de um ponto fixo, ou explicação 

superior, contra a qual outras interpretações podem ser medidas (BARBOUR, 2001; 

SHENTON, 2004). 

Os resultados e fatos aqui descritos são típicos das empresas estudadas e não podem ser 

generalizados e estendidos para outras instituições, contudo, podem ser úteis para gestores de 

organizações que se preocupam em preservar sua MO, ou que estejam planejando investir em 
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Sistemas de Informação para esta finalidade. Convém reiterar que os dados foram obtidos, a 

partir de opiniões pessoais dos entrevistados e que estas não necessariamente refletem o 

posicionamento das empresas. 

Mesmo em face às limitações apresentadas, considera-se que esta pesquisa foi realizada 

a contento, considerando que seu problema de pesquisa foi respondido de forma satisfatória e 

o objetivo geral, conjuntamente com todos os objetivos específicos foram de igual modo 

atingidos. 

Ao final deste estudo, recomenda-se que novas pesquisas sejam realizadas explorando: 

como empresas de setores, que tradicionalmente apresentam altas taxas de turnover utilizam os 

SI; como a Memória Organizacional contribui no processo de Gestão de Mudanças; como os 

SI e a Memória Organizacional interatuam no sentido de prover resiliência às organizações. 

Recomenda-se a elaboração de estudos quantitativos para avaliar o modelo dessa pesquisa, vide 

Figura 25, com especial ênfase no efeito que a adoção de SI tem sobre a Memória 

Organizacional. 
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APÊNDICE I – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Problema de Pesquisa: Como os Sistemas de Informação apoiam as funções da Memória Organizacional? 

Objetivos da pesquisa 
Fundamentação 

teórica 
Pontos de investigação 

Técnicas de 

coleta dos 

dados 

Técnicas de análise 

dos dados 
Geral Específicos 

O objetivo deste trabalho é 

analisar como os Sistemas 

de Informação podem 

assistir as organizações 

apoiando as funções da 

Memória Organizacional. 

• Identificar os Sistemas de 

Informação mais adequados 

para o apoio das funções da 

Memória Organizacional. 

Barros, Ramos e Perez 

(2015); Huber (1991); 

Lehner e Maier (2000); 

Stein e Zwass (1995). 

A) Identificação dos SIs 

 Quais sistemas são utilizados no apoio à tomada de decisão, 

resolução de problemas e colaboração? Descreva como. 

 Que SIs apoiam o aprendizado de indivíduos quando entram 

na organização, são transferidos ou assumem novas funções? 

 Quais sistemas permitem o registro de memórias individuais, 

cultura e valores da organização, políticas e rotinas? 

Entrevistas 

qualitativas com 

roteiro 

semiestruturado 

Tratamento e análise de 

conteúdo segundo Bardin 

(2004). 

 • Identificar as principais 

características dos Sistemas 

de Informação que apoiam 

as funções da Memória 

Organizacional. 

Barros, Ramos e Perez 

(2015); Casey e Olivera 

(2011); Corbett (2000); 

Perez e Ramos (2013); 

Stein (1995); Stein e 

Zwass (1995); Ramos 

(2011); Tuomi 1996); 

Walsh e Ungson (1991) 

B) Características dos SIs 

 De que forma os SIs contribuem para o compartilhamento de 

ideias, experiências que apoiem a resolução de problemas, 

tomada de decisão ou inovação? 

 Como SIs podem contribuir/contribuem para a tomada de 

decisão e o atingimento de metas organizacionais? 

 Os SIs existente na organização fornecem funções adequadas 

para a recuperação de informações e conhecimentos 

armazenados, que possam ser úteis no dia-a-dia da 

organização? Comente a respeito. 

Entrevistas 

qualitativas com 

roteiro 

semiestruturado 

Tratamento e análise de 

conteúdo segundo Bardin 

(2004). 
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 • Identificar as principais 

dificuldades para a 

implantação Sistemas de 

Informação que apoiam as 

funções da Memória 

Organizacional. 

Alavi e Leidner (2001); 

Barros, Ramos e Perez 

(2015); Casey e Olivera 

(2003); Dosi et al. (2011); 

Nevo e Wand (2005); 

Sasieta, Beppler e Pacheco 

(2011) 

C) Dificuldade de Implantação 

 Quais são as principais barreiras para que se registrem nos 

sistemas disponíveis as memórias individuais? E no caso das 

memórias Coletivas (Grupos / Áreas / Equipes), quais seriam 

essas barreiras? 

 Existem informações ou conhecimentos que são relevantes 

para a organização e que não estão em Sistemas de 

Informação? Qual a dificuldade em capturá-los? 

 Os SIs disponíveis permitem a manutenção (registro e 

recuperação) do conhecimento tácito? Comente a respeito. 

 Visto que o conhecimento organizacional é volátil, o que 

pode torna-lo obsoleto, os atuais SIs contribuem, de alguma 

forma, para evitar esta volatilidade e obsolescência? Comente 

a respeito. 

 Com relação ao conhecimento/informações distribuídos em 

várias áreas da organização e também no ambiente externo, 

você entente que os SIs disponíveis contribuem para a 

consolidação e integração dos mesmos? 

Entrevistas 

qualitativas com 

roteiro 

semiestruturado 

Tratamento e análise de 

conteúdo segundo Bardin 

(2004). 

 • Investigar se os Sistemas 

de Informação podem 

contribuir para evitar as 

disfunções da Memória 

Organizacional. 

Costa (2011); Kunisch, 

Wolf e Quodt (2010); 

Landry e Co (1999); 

Holan e Philips (2004) 

D) Saúde da Memória 

 Você recorda de alguma experiência (mudança 

organizacional, terceirização, fusão, reengenharia, etc.) em 

que os SIs tiveram função importante na retenção de 

conhecimentos? Como isso ocorreu? 

 Em que aspectos você entende que os SIs disponíveis 

contribuem para a Memória das Organizações? 

Entrevistas 

qualitativas com 

roteiro 

semiestruturado 

Tratamento e análise de 

conteúdo segundo Bardin 

(2004). 
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APÊNDICE II – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Dissertação de Mestrado: Implantação de Sistema de Informação para Apoio às Funções 

da Memória Organizacional: Um Estudo Exploratório. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

 

Mestrando: José Antônio Afonso Nonato 

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez 

 

Definição Operacional 

Entenda-se Memória Organizacional por: quando um indivíduo entra em uma organização para 

trabalhar, ao longo do tempo, ele adquire conhecimentos sobre como as coisas são feitas nesta 

organização em particular – quem sabe o quê, os procedimentos, as linhas de comunicação 

(formais e informais), comportamentos e práticas aceitáveis, tradições organizacionais, bem 

como as habilidades e conhecimentos específicos relacionados ao seu trabalho. A memória 

organizacional refere-se a este conhecimento adquirido e que pode ser utilizado em ações 

presentes. 

 

Problema de Pesquisa 

Como os Sistemas de Informação apoiam as funções da Memória Organizacional? 

 

Objetivo do Estudo 

O objetivo deste trabalho é analisar como os Sistemas de Informação podem assistir as 

organizações apoiando as funções da Memória Organizacional. 

 

I – Caracterização da Organização 

1. Nome da organização e ano de constituição: 

2. Ramo em que atua: 

3. Localização (bairro, cidade e estado): 

4. Número de funcionários: 

5. Faixa de Faturamento anual:  

6. Orçamento Anual da área de Sistemas de Informação: 
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II – Caracterização do Respondente 

1. Nome:  

2. Cargo: 

3. Formação Profissional: 

4. Tempo na Organização: 

5. Escolaridade: 

6. Área de Atuação na Organização: 

 

III – Perguntas Abertas 

 

1. Quais sistemas são utilizados no apoio à tomada de decisão, resolução de problemas e 

colaboração? Descreva como. 

2. Que SIs apoiam o aprendizado de indivíduos quando entram na organização, são 

transferidos ou assumem novas funções? 

3. Quais sistemas permitem o registro de memórias individuais, cultura e valores da 

organização, políticas e rotinas? 

4. De que forma os SIs contribuem para o compartilhamento de ideias, experiências que 

apoiem a resolução de problemas, tomada de decisão ou inovação? 

5. Como SIs podem contribuir/contribuem para a tomada de decisão e o atingimento de metas 

organizacionais? 

6. Os SIs existentes na organização fornecem funções adequadas para a recuperação de 

informações e conhecimentos armazenados, que possam ser úteis no dia-a-dia da 

organização? Comente a respeito. 

7. Quais são as principais barreiras para que se registrem nos sistemas disponíveis, as 

memórias individuais? E no caso das memórias Coletivas (Grupos / Áreas / Equipes), quais 

seriam essas barreiras? 

8. Existem informações ou conhecimentos que são relevantes para a organização e que não 

estão em Sistemas de Informação? Qual a dificuldade em capturá-los? 

9. Os SIs disponíveis permitem a manutenção (registro e recuperação) do conhecimento 

tácito? Comente a respeito. 

10. Visto que o conhecimento organizacional é volátil, o que pode torna-lo obsoleto, os atuais 

SIs contribuem, de alguma forma, para evitar esta volatilidade e obsolescência? Comente a 

respeito. 

11. Com relação ao conhecimento/informações distribuídos em várias áreas da organização e 
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também no ambiente externo, você entente que os SIs disponíveis contribuem para a 

consolidação e integração dos mesmos? 

12. Você recorda de alguma experiência (mudança organizacional, terceirização, fusão, 

reengenharia, etc.) em que os SIs tiveram função importante na retenção de conhecimentos? 

Como isso ocorreu? 

13. Em que aspectos você entende que os SIs disponíveis contribuem para a Memória das 

Organizações? 

14. Você gostaria de fazer alguma observação adicional relativa ao tema da pesquisa? 
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APÊNDICE III – MATRIZ DE UNIDADES DE REGISTROS 

 

Unidade de Registro Unidade de Significado Número 

de Fontes 

Número de 

Referências 

MO contribui para eficiência operacional US - Foco na eficiência 

operacional 

4 15 

Necessidade de Incentivos à adoção US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

4 12 

A diversidade de Sistemas reforça a 

necessidade de integração 

US - Diversidade de SIs 3 11 

Turnover de pessoal US - Perda de Memória 5 11 

Mudança de SIs geram amnésia US - Perda de Memória 3 9 

SIs e a dependência do fator humano US - Memória Procedural 2 9 

O ERP agrega a dimensão financeira US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

4 8 

Percepção de valor influencia a documentação US - Documentação 4 8 

A Memória em processos US - Memória Procedural 3 7 

E-mail como instrumento de memória 

comunicativa 

US - Memória Comunicativa 4 7 

Necessidade de tratamento externo aos 

Sistemas 

US - Implementações 

Incompletas 

2 7 

SIs otimizam o processo decisório US - Função de apoio à tomada 

de decisão 

4 7 

A ecologia reforçando o compartilhamento e a 

retenção 

US - Estrutura e Ecologia 2 6 

A formação de recursos é feita por pares US - Alavancando a formação de 

pessoal 

4 6 

Dificuldade de capturar conhecimento tácito US - Natureza da Informação 3 6 

Ferramenta de resolução de problemas US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

3 6 

SIs integrando informações dispersas US - Função Integrativa 3 6 

Sistemas capturando a memória procedural US - Memória Procedural 3 6 

A diversidade de Sistemas afeta a MO US - Diversidade de SIs 3 5 

A diversidade de Sistemas inibe a capacitação 

de pessoas 

US - Diversidade de SIs 3 5 

A memória procedural apoiando a capacitação US - Memória Procedural 1 5 

A necessidade de intermediários para acesso US - Diversidade de SIs 2 5 

Capacitação on the job US - Alavancando a formação de 

pessoal 

3 5 

Dilema da eficiência versus memória US - Foco na eficiência 

operacional 

2 5 

Memória Coletiva como fonte de estabilidade 

operacional 

US - Memória Coletiva 2 5 

Retenção da base de conhecimento US - Função Repositório 2 5 

Reter conhecimento como processo intrinseco 

ao trabalho 

US - Memória Procedural 3 5 

A diversidade como fonte de 

complementaridade 

US - Diversidade de SIs 3 4 

A simplicidade de uso contribui para captura de 

memórias individuais 

US - Memória Individual 2 4 

Ação individual e a cultura US - Memória Cultural 2 4 

Dificuldades dos SIs para lidar com 

obsolescência 

US - Natureza da Informação 3 4 

Facilitando o acesso às informações US - Função Repositório 2 4 

Ferramentas de colaboração US - Sistemas Colaborativos 2 4 
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Unidade de Registro Unidade de Significado Número 

de Fontes 

Número de 

Referências 

Incentivos para colaborar US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

2 4 

O poder afeta o compartilhamento US - Memória Política 2 4 

Obsolescência das informações US - Falsas Memórias 4 4 

Os SIs apoiando a capacitação de novos 

empregados 

US - Apoiando à aprendizagem 

individual 

3 4 

Quanto mais alto na hierarquia, menor o 

contato com SIs 

US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

1 4 

Reter o passado como suporte ao futuro US - Função Repositório 2 4 

SIs apoiando a Memória Comunicativa US - Memória Comunicativa 3 4 

SIs contribuem para transparência US - Função Repositório 1 4 

Visão limitada da colaboração US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

2 4 

A demanda por conhecimento dos Sistemas e 

do Negócio 

US - Diversidade de SIs 1 3 

A importância da gestão de mudanças US - Gestão dos processos de 

mudança 

1 3 

A necessidades de SIs para integração de 

diferentes tipo de memória 

US - Função Integrativa 2 3 

A variedade de ferramentas gera descrédito US - Diversidade de SIs 1 3 

Ambiguidade de múltiplas fontes US - Distorções ao Lembrar 1 3 

Ausência de SIs afeta a memória procedural US - Memória Procedural 2 3 

Ausência de SIs como apoio à colaboração US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

3 3 

Colaborar exige disciplina US - Requisitos para colaboração 1 3 

Colaborar tem um custo US - Requisitos para colaboração 1 3 

Contradição do impacto econômico US - Foco na eficiência 

operacional 

3 3 

Dificuldades de Integração de SIs elevando o 

custo de operação 

US - Diversidade de SIs 2 3 

Ferramentas de escritório US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

1 3 

Geração de alertas US - Função de Controle 2 3 

Influência da cultura sobre os SIs US - Memória Cultural 3 3 

Memória como apoio a gestão de desempenho US - Foco na eficiência 

operacional 

1 3 

MO como quadro de referência para ação US - Função de apoio à tomada 

de decisão 

2 3 

O gestor como facilitador do conhecimento US - Gestores do conhecimento 2 3 

O SI como ferramenta incorporado ao trabalho US - Incorporando Rotinas 1 3 

Partipação é a chave na gestão de mudanças US - Gestão dos processos de 

mudança 

1 3 

Pensamento de curto prazo afeta a memória US - Perda de Memória 3 3 

Saber quem sabe US - Requisitos para colaboração 1 3 

A formação de recursos leva tempo US - Alavancando a formação de 

pessoal 

2 2 

Alinhamento interno é requisito para 

colaboração 

US - Requisitos para colaboração 1 2 

Carência de Documentação US - Documentação 1 2 

Compartilhando informações para aumentar a 

retenção 

US - Memória Coletiva 1 2 

Cultura do valor presente US - Memória Cultural 1 2 

Dar sentido a retenção dos conhecimentos US - Gestores do conhecimento 2 2 

Deficit de atenção US - Distorções ao Lembrar 2 2 
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Unidade de Registro Unidade de Significado Número 

de Fontes 

Número de 

Referências 

Desafio de estender os SIs aos terceiros US - Implementações 

Incompletas 

2 2 

Dificuldade em obter informação US - Distorções ao Lembrar 1 2 

Dificuldades em documentar US - Documentação 1 2 

Documentar é não trabalhar US - Documentação 1 2 

Falsas crenças US - Falsas Memórias 1 2 

Foco na prevenção US - Foco na eficiência 

operacional 

1 2 

Identificação de falhas em outros sistemas US - Função de Controle 1 2 

Importância da experiência acumulada US - Memória Cultural 1 2 

Importância do conhecimento técnico US - Memória Individual 2 2 

Integração de informações ambientais US - Implementações 

Incompletas 

1 2 

Integração forte gera eficiência US - Foco na eficiência 

operacional 

1 2 

O driver estratégico determina o que se retém e 

o que precisa mudar 

US - Memória Política 1 2 

O medo da transparência US - Memória Política 2 2 

Plataformas de aprendizagem US - Sistemas de Gestão de 

Conhecimento 

2 2 

Preconceitos ao recordar US - Falsas Memórias 1 2 

Problemas relacionados à acessibilidade e 

robustez 

US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

1 2 

Programas de indução dão apenas uma ideia da 

empresa 

US - Alavancando a formação de 

pessoal 

2 2 

Rastreabilidade como características de SIs que 

apoiam MO 

US - Função de Controle 1 2 

Reforçando o status quo US - Falsas Memórias 1 2 

Rotinas e governança visam dar mais 

segurança às pessoas 

US - Memória Procedural 1 2 

SIs diminuem o risco na tomada de decisão US - Função de apoio à tomada 

de decisão 

2 2 

SIs e as metas organizacionais US - Memória Procedural 1 2 

SIs escondem detalhes para simplificar os 

negócios 

US - Função Repositório 2 2 

SIs podem mitigar o impacto do turnover US - Função Repositório 2 2 

Sistema de Renegociação de Dívidas US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

1 2 

Sistemas transacionais requerem curva maior 

de aprendizado 

US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

2 2 

A colaboração como estratégia de diminuir o 

risco 

US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

1 1 

A experiência individual na tomada de decisão US - Memória Individual 1 1 

A influência de metodologias sobre a 

colaboração 

US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

1 1 

A memória cultura mediando outras memórias US - Memória Cultural 1 1 

A memória que resiste ao novo US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

1 1 

A retenção quando é externas aos processos, 

custa caro 

US - Memória Procedural 1 1 

Área dedicada a documentação US - Documentação 1 1 

Comunicando conhecimento tácito US - Memória Comunicativa 1 1 

De pessoas para processos US - Memória Procedural 1 1 

Desafio de capturar dados qualitativos US - Natureza da Informação 1 1 
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Unidade de Registro Unidade de Significado Número 

de Fontes 

Número de 

Referências 

Documentação como fonte de conhecimento 

técnico 

US - Documentação 1 1 

Documentação suscetível a ambiguidade US - Documentação 1 1 

Documentar é importante, mas não é suficiente US - Documentação 1 1 

Em F&A a maturidade do SIs afeta as práticas 

adotadas 

US - Memória Procedural 1 1 

Experimentos como fonte de conhecimento US - Apoiando à aprendizagem 

individual 

1 1 

Fins justificam os meios US - Memória Cultural 1 1 

Gestão de Portifolio de Projetos US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

1 1 

Gestão de Risco US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

1 1 

Implementação incompleta de ERP US - Implementações 

Incompletas 

1 1 

Inventário de versões de software US - Sistemas Colaborativos 1 1 

Manutenção de Sistemas gera estabilidade US - Memória Cultural 1 1 

Meio e linguagens comuns favorecem a 

memória 

US - Memória Comunicativa 1 1 

MO requer compromisso cultural US - Memória Cultural 1 1 

MO tem escala e tem escopo US - Estrutura e Ecologia 1 1 

O registro de memórias individuais não é 

estruturado 

US - Memória Individual 1 1 

O turnover como instrumento de rompimento 

com o passado 

US - Memória Individual 1 1 

Período de retenção versus a facilidade de 

recuperar 

US - Implementações 

Incompletas 

1 1 

Recuperação não é agnóstica US - Diversidade de SIs 1 1 

Rejeição aos modismos US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

1 1 

Resistência à mudanças US - Memória Individual 1 1 

Resitência à mudanças de SI US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

1 1 

Reuniões como reforço das práticas US - Memória Comunicativa 1 1 

Saber o que se sabe é o ponto de partida US - Requisitos para colaboração 1 1 

SIs como vasos capilares US - Função Integrativa 1 1 

SIs integrando o profissional e o pessoal US - Memória Individual 1 1 

Sistema de Ativação de Serviços US - Sistemas de Processamento 

de Transações 

1 1 

Sistema de Faturamento US - Sistemas de Processamento 

de Transações 

1 1 

Sistemas de Planejamento, Orçamento e 

Provisão 

US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

1 1 

Social Business US - Sistemas Colaborativos 1 1 
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APÊNDICE IV – MATRIZ DE UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

 

Unidade de Significado Número 

de URs 

Categoria Número 

de Fontes 

Número de 

Referências 

US - Memória Procedural 11 CT - Estrutura da MO 5 42 

US - Diversidade de SIs 9 CT - Barreiras à implantação de SIs 5 40 

US - Foco na eficiência 

operacional 

6 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

5 30 

US - Dificuldades no processo de 

adoção dos SIs 

7 CT - Barreiras à implantação de SIs 4 23 

US - Perda de Memória 3 CT - Disfunções da MO 5 23 

US - Função Repositório 6 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

4 21 

US - Sistemas de Gestão e 

Controle 

7 CT - SIs existentes para apoio à MO 5 20 

US - Documentação 8 CT - Estrutura da MO 4 18 

US - Alavancando a formação de 

pessoal 

4 CT - A contribuição dos gestores à 

MO 

5 15 

US - Memória Cultural 8 CT - Estrutura da MO 4 15 

US - Memória Comunicativa 5 CT - Estrutura da MO 5 14 

US - Fatores que influenciam a 

colaboração 

5 CT - Colaboração interna é base para 

a MO 

3 13 

US - Implementações 

Incompletas 

5 CT - Barreiras à implantação de SIs 4 13 

US - Função de apoio à tomada 

de decisão 

3 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

5 12 

US - Requisitos para colaboração 5 CT - Colaboração interna é base para 

a MO 

3 12 

US - Memória Individual 7 CT - Estrutura da MO 5 11 

US - Natureza da Informação 3 CT - Barreiras à implantação de SIs 3 11 

US - Falsas Memórias 4 CT - Disfunções da MO 4 10 

US - Função Integrativa 3 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

3 10 

US - Memória Política 3 CT - Estrutura da MO 4 8 

US - Distorções ao Lembrar 3 CT - Disfunções da MO 4 7 

US - Estrutura e Ecologia 2 CT - Estrutura da MO 2 7 

US - Função de Controle 3 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

3 7 

US - Memória Coletiva 2 CT - Estrutura da MO 2 7 

US - Gestão dos processos de 

mudança 

2 CT - A contribuição dos gestores à 

MO 

1 6 

US - Sistemas Colaborativos 3 CT - SIs existentes para apoio à MO 3 6 

US - Apoiando à aprendizagem 

individual 

2 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

3 5 

US - Gestores do conhecimento 2 CT - A contribuição dos gestores à 

MO 

3 5 

US - Incorporando Rotinas 1 CT - Funções de SI que apoiam a 

MO 

1 3 

US - Sistemas de Gestão de 

Conhecimento 

1 CT - SIs existentes para apoio à MO 2 2 

US - Sistemas de Processamento 

de Transações 

2 CT - SIs existentes para apoio à MO 1 2 

 


