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Estudar o conhecimento é como procurar o silêncio em um mundo de barulho: 
ele equivale a compreender a diferença sutil entre background e foreground, 
ausência e presença, ordem e desordem dentro de um cenário organizado. 
Compreender tais relações implica reconhecer o fato de que quanto mais 
óbvio algo é, mais está oculto da observação; quanto mais estamos perto da 
pintura, menos nós notamos, quanto mais nós sabemos, menos nós vemos. 
Como o silêncio, o conhecimento é sedutor e evasivo ao mesmo tempo.  

(PATRIOTTA, 2003, p. 15) 



 

 

 

RESUMO 

 

Ao longo do tempo, assim como os indivíduos acumulam conhecimentos por meio dos 
processos de aprendizagem, as organizações também apresentam essa mesma 
dinâmica. Parte desse conhecimento que foi institucionalizado na organização pode 
se tornar obsoleto à medida que se altera a realidade organizacional. Por isso, 
percebe-se que, tão importante quanto adquirir novos conhecimentos, é identificar e 
reconhecer o conhecimento que se tornou obsoleto, para então desaprendê-lo, sendo 
esta uma das atividades centrais da desaprendizagem. Portanto, esta pesquisa 
propõe como objetivo geral a elaboração de um instrumento para identificar o 
conhecimento obsoleto a ser desaprendido na organização. Para isso, levantou-se e 
analisou-se por meio de revisão sistemática da literatura sinais e sintomas que 
anunciam a presença do conhecimento obsoleto a ser desaprendido, e ainda se 
mapeou características organizacionais que podem agir como facilitadores ou 
barreiras da desaprendizagem. Para a elaboração do instrumento, recorreu-se aos 
métodos mistos de pesquisa. Após serem feitas reflexões sobre a literatura, propôs-
se um instrumento do tipo questionário survey, em que as questões foram elaboradas 
de acordo com sinais, sintomas, barreiras e facilitadores, transformando-os em 
variáveis observáveis. A primeira versão do instrumento foi submetida à amostra de 
160 participantes com vínculo organizacional, na qual foi possível encontrar, por meio 
da análise multivariada de dados, evidências de validação do instrumento. Como 
resultado, obteve-se a melhor estrutura latente nos dados, que ao serem interpretados 
com base na literatura foram categorizados em seis dimensões de análise: Ambiente 
Organizacional, Comportamento do Grupo, Cultura Organizacional, Tecnologia, 
Indivíduo e Rotinas. Estes, ao serem investigados, podem identificar o conhecimento 
a ser desaprendido, dando origem à segunda versão do instrumento. Considera-se 
que os resultados da pesquisa contribuem com a conceituação do constructo, 
aprofundando-o e consolidando-o como uma metáfora que auxilia na compreensão 
do fenômeno nas organizações. Além disso, o instrumento proposto auxilia a 
identificar o(s) conhecimento(s) que precisa(m) ser desaprendido(s). Para trabalhos 
futuros, recomenda-se a continuidade da validação por meio de técnicas estatísticas 
complementares, mais especificamente análise fatorial confirmatória.  
 
Palavras-chave: desaprendizagem organizacional; aprendizagem organizacional; 
obsolescência do conhecimento; conhecimento obsoleto; conhecimento 
organizacional obsoleto; análise fatorial. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Over time, just as individuals accumulate knowledge through learning processes, 
organizations also have this same dynamic. And part of this knowledge that was 
institutionalized in the organization can become obsolete, as the organizational reality 
changes. Therefore, it is clear that as important as acquiring new knowledge is to 
identify and recognize the knowledge that has become obsolete and then unlearn it. 
This being one of the central activities of unlearning. Therefore, this research proposes 
as a general objective the elaboration of an instrument to identify the obsolete 
knowledge to be unlearned in the organization. For this, it surveyed and analyzed, 
through a systematic literature review, the signs and symptoms that announce the 
presence of obsolete knowledge to be unlearned and also mapped organizational 
characteristics that can act as facilitators or barriers to unlearning. To elaborate the 
instrument, we used mixed research methods, because after interpreting the literature, 
we proposed an instrument of the survey questionnaire type, where the questions were 
elaborated according to the signs, symptoms, barriers and facilitators, transforming 
them into observable variables. The first version of the instrument was submitted to a 
participant sample of 160 people with organizational ties, where it was possible to find 
evidence of instrument validation through multivariate data analysis. As a result, the 
best latent structure in the data was obtained, which, when interpreted in the literature, 
was categorized into six analysis factors: Organizational Environment, Group 
Behavior, Organizational Culture, Technology, Individual and Routines, which when 
investigated, can identify the knowledge to be unlearned, giving rise to the second 
version of the instrument. It is considered that the research results contribute to the 
conceptualization of the construct, deepening and consolidating it as a metaphor that 
helps to understand the phenomenon in organizations. In addition, the proposed 
instrument helps to identify the knowledge(s) that need to be unlearned. As future work, 
it is recommended to continue the validation, through complementary statistical 
techniques, more specifically confirmatory factor analysis.. 
 
Keywords: organizational unlearning; knowledge obsolescence; organizational 
knowledge, signs and symptoms of unlearning; unlearning facilitators and barriers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Assim como os seres vivos, as organizações buscam a sobrevivência, a 

longevidade e a melhoria contínua, podendo ser entendidas como um “organismo 

vivo”. Para garantir essa sobrevivência, a organização deve manter sua capacidade 

de permanecer competitiva e inovadora por meio de sua adequação contínua aos 

novos contextos ambientais. 

Essa capacidade demanda identificar e aproveitar oportunidades que surgem 

no mercado, bem como se adaptar de maneira eficaz a mudanças no contexto 

ambiental em que estão inseridas ou a novos ambientes (LEITE; CRUZ; D’AVILA, 

2020). Segundo Fraga (2019), é a competência da organização de absorver e se 

adaptar aos eventos por meio de seus recursos e de desenvolver, cada vez mais, a 

habilidade de adaptação para enfrentar obstáculos causados, por exemplo, por 

recessão econômica, crises de toda ordem e acelerada transformação digital. 

Isso implica que a organização deve ser capaz de aprender, desaprender e 

reconfigurar-se ao longo do tempo, pois desenvolver a capacidade de adaptação 

organizacional é fundamental tanto para a gestão da organização como para a gestão 

estratégica, sendo esta última uma das atividades principais para lidar com as 

mudanças que ocorrem no ambiente por envolver o processo contínuo de fazer 

escolhas estratégicas (FIOL; LYLES, 1985). 

Parte dessa estratégia é compreender que o conhecimento se constitui na 

principal fonte de competitividade de uma organização. Portanto, ao longo do tempo, 

uma organização que entende o valor do conhecimento deve desenvolver e manter 

processos de aprendizagem; assim é que surge o aprendizado organizacional (AO). 

Caso não haja essa compreensão e tomada de ação para gerir esse conhecimento, 

há grandes chances de elas não conseguirem se manter no mercado e/ou crescer 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A aprendizagem organizacional (AO) tem relação com a gestão do 

conhecimento (GC). Enquanto a primeira preocupa-se com o processo, a segunda 

ocupa-se do conteúdo de valor (resultado), ou seja, o conhecimento, que impactará 

novas aprendizagens. Nas organizações, esse impacto ocorrerá por meio de um 

processo de transformação do conhecimento individual em organizacional, se for 
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institucionalizado em sistemas, normas, rotinas, estrutura e até mesmo na cultura 

organizacional (ANGELONI; STEILL, 2011).  

Sendo assim, a AO é composta por um conjunto de processos dinâmicos que 

envolvem e requerem a aquisição e a utilização de conhecimento organizacional para 

criação coletiva de conhecimentos. São os mecanismos que a organização emprega 

para que seus recursos organizacionais (pessoas, máquinas, dinheiro, 

conhecimentos, tecnologias) se relacionem com o propósito de modificar atitudes, 

comportamentos e valores organizacionais, objetivando, por meio de um 

entendimento mais apropriado da realidade, otimizar as ações da organização 

(RIZZATTI, 2020). 

Os processos de aprendizagem organizacional podem ocorrer de maneira 

intencional ou acidental, surgir sem esforço consciente, como consequência de 

normas socioculturais e práticas históricas, da mesma forma que podem ser 

projetados e implementados para atender a informações específicas e necessidades 

de aprendizado identificadas por gestores (SHRIVASTAVA, 1983). Essa natureza dos 

processos de AO faz com que ela seja um fenômeno bastante complexo, inclusive 

para ser gerenciado, podendo apresentar diversos antecedentes, motivações e 

resultados. Porém, não é um processo incontrolável e algumas organizações 

conseguem gerenciá-lo melhor (HOLAN, 2011). 

Processos de AO terão melhores chances de sucesso se considerarem fontes 

de conflitos usualmente ignoradas em sua implementação, como a própria evolução 

da sistemática de aprendizado da organização e normas institucionalizadas de 

aprendizado sociocultural. Se o design dos processos de AO for inconsistente e entrar 

em conflito com as normas socioculturais da organização, há uma boa chance de falha 

na implementação (SHRIVASTAVA, 1983). Ou seja, a organização poderá deixar de 

aprender o que projetou ou aprender conhecimentos não relevantes para sua 

atividade organizacional, aprendendo errado e institucionalizando esse conhecimento 

errado. Novos conhecimentos podem revelar-se enganosos e novos comportamentos 

podem vir a ser prejudiciais (STARBUCK, 2017). 

Além disso, o conhecimento institucionalizado por meio dos processos de 

aprendizagem intencional, para atender as necessidades, cresce e, simultaneamente, 

pode tornar-se obsoleto à medida que se altera a realidade organizacional, Por isso, 
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percebe-se que, ao mesmo tempo que as organizações adquirirem novos 

conhecimentos, também descartam conhecimento obsoleto. A primeira situação é 

chamada de aprendizagem organizacional e, a segunda, de desaprendizagem 

organizacional (MÜLLER et al., 2016). 

Portanto, o desafio das organizações envolve, além de aprender novos 

conhecimentos, identificar e descartar o conhecimento obsoleto e enganoso, já que 

ambas promovem mudanças. Por isso, a atividade de descarte – desaprender – é uma 

parte tão importante quanto a adição de novos conhecimentos (TSANG; ZAHRA, 

2008). Rodríguez et al. (2016) defende que ser capaz de reconhecer qual 

conhecimento permanece útil e qual deve ser descartado é um dos elementos 

essenciais da desaprendizagem. Isso porque os impactos negativos do conhecimento 

obsoleto na organização, tais como rigidez, limitação da capacidade de explorar e 

entender novas alternativas, falhas e crises, podem ser considerados como anteriores 

à desaprendizagem e justificam a necessidade de desaprender. 

Hedberg (1981) menciona que desaprender é tipicamente um fenômeno 

desencadeado por problemas, e lidar com os antecedentes à perda do conhecimento 

possibilita que as organizações melhorem seus estoques. Portanto, saber identificá-

los e gerenciá-los pode se tornar o sucesso mais viável. 

Embora alguns trabalhos (BECKER, 2008; KLAMMER; GUELDENBERG, 

2019; LYU et al., 2020; MÜLLER et al., 2016; REZAZADE; RODON MÒDOL; 

ZAFARNEJAD, 2012; SCHEINER et al., 2016; SNIHUR, 2018; WANG et al., 2013) 

tenham explorado esses impactos, outros tais como um artigo de revisão sistemática 

da literatura de Alam (2019) apontaram falta de estudos empíricos na área 

organizacional, no domínio de desaprendizagem e gestão de conhecimento. Assim 

sendo, há a necessidade latente de examinar o processo pelo qual as organizações 

identificam e gerenciam tais impactos, bem como lidam com suas áreas de 

conhecimento obsoletas, visto que se deixou uma lacuna na compreensão sobre a 

natureza do processo de desaprendizagem (REZAZADE; RODON MÒDOL; 

ZAFARNEJAD, 2012). 

A definição de desaprender é abordada na literatura da mesma forma como 

aprender, no sentido de poder ser intencional ou não, indicando que mesmo o 

desaprender intencional, que substitui antigas rotinas por novas, nem sempre é 
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melhor. Essa substituição pode simplesmente manter o desempenho organizacional 

em seus níveis atuais; ainda, pode haver efeitos negativos em curto prazo, diminuindo 

o desempenho temporariamente à medida que a empresa descarta seu bem 

institucionalizado e rotinas prontamente entendidas (TSANG; ZAHRA, 2008). Por isso, 

sendo a desaprendizagem intencional ou deliberada, prejudicial ou lucrativa para a 

organização, sabe-se que, em ambas as circunstâncias, causa um impacto direto 

sobre a competitividade organizacional (ALAM, 2019).  

Nesse contexto, surge a questão de pesquisa: como identificar o 

conhecimento obsoleto a ser desaprendido na organização? 

1.1 OBJETIVOS DO TRABALHO 

Em vista da problematização apresentada e do problema de pesquisa 

proposto, formulam-se os seguintes objetivos. 

1.1.1  Objetivo geral 

Propor um instrumento para identificar o conhecimento obsoleto a ser 

desaprendido na organização. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Explorar o contexto e a importância da identificação do conhecimento a ser 

desaprendido nas organizações; 

b) Relacionar os sinais e sintomas da presença de conhecimento obsoleto na 

organização; 

c) Listar as barreiras e facilitadores para a desaprendizagem do conhecimento 

obsoleto; 

d) Transformar os sinais e sintomas, barreiras e facilitadores em variáveis 

observáveis para a identificação do conhecimento a ser desaprendido; 

e) Verificar a consistência das relações entre as variáveis e encontrar 

evidências de validação do instrumento proposto. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Os construtos “aprendizagem organizacional e “desaprendizagem 

organizacional” apresentam muitas semelhanças em seus fluxos de pesquisa, e são 

“metáforas” utilizadas pelos pesquisadores para auxiliar na descrição e compreensão 

de fenômenos organizacionais. Embora haja semelhanças, autores defendem que se 

trata de processos diferentes que exigem habilidade diferentes (ZAHRA; 

ABDELGAWAD; TSANG, 2011). 

A desaprendizagem foi introduzida por Hedberg, em 1981, logo há muito o 

que ser explorado, pois ainda não se compreende satisfatoriamente como as 

empresas podem desaprender (MÜLLER et al., 2016). Tal dificuldade vem do fato de 

que pesquisadores têm dedicado pouco esforço para articular o domínio do conceito 

(TSANG; ZAHRA, 2008). Além disso, há pouca evidência, principalmente empírica, 

que identifique e analise os estímulos que levam as organizações a desaprender, bem 

como os fatores que influenciam o processo de desaprendizagem (FIOL; O’CONNOR, 

2017b; LYU et al., 2020). 

Com base na literatura, sabe-se que se trata de um processo dinâmico e 

intencional, de descarte de rotinas, procedimentos, práticas antigas e obsoletas que 

não servem mais para a organização. Com isso, espera-se que organizações capazes 

de desaprender tenham maior probabilidade de sobrevivência e adaptação, pois 

conhecimentos obsoletos ou enganosos poderão ser descartados ou abandonados 

(SCHEINER et al., 2016; TSANG; ZAHRA, 2008; CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; 

SÁNCHEZ, 2012), o que abre espaço para novas aprendizagens. 

Diante do exposto, justifica-se esta pesquisa pelo fato de contribuir com uma 

maneira de identificar conhecimentos obsoletos nas organizações, de modo a levá-

las não somente a adquirir novos conhecimentos, mas também a descartar 

conhecimentos inúteis, chave para o alcance da vantagem competitiva. 

1.3 ADERÊNCIA  

Os temas de aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento vêm 

sendo estudados sob diversas dimensões e por diferentes disciplinas. Os estudos 

apontam que as duas áreas apresentam importante relação, já que AO concentra-se 
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no processo e GC centra-se no conteúdo (resultado) do conhecimento que uma 

organização adquire, cria, desenvolve e utiliza, sendo relevante o estudo de como 

ocorre o processo para se chegar ao resultado: conhecimento (ANGELONI; STEILL, 

2011). No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPEGC), os estudos sobre AO podem ser considerados 

complementares às pesquisas sobre GC, contribuindo para o fortalecimento 

acadêmico do Programa. 

A aprendizagem organizacional refere-se aos estudos dos processos de 

aprendizagem das organizações, e qualquer tipo de aprendizado organizacional 

envolve, além da criação de novos conhecimentos, o descarte de conhecimento 

obsoleto (SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009). O primeiro aspecto se refere à 

aprendizagem, enquanto o segundo refere-se à desaprendizagem, objeto de estudo 

desta pesquisa. Sendo assim, este trabalho está situado na linha de pesquisa Gestão 

do Conhecimento, em gestão do conhecimento organizacional, por concentrar-se em 

um de seus elementos determinantes, o processo de aprendizagem organizacional, 

com intenção de aprofundamento e análise da desaprendizagem organizacional.  

Sobre o constructo “desaprendizagem organizacional”, ao analisar as teses e 

dissertações produzidas no PPGEGC (Quadro 1), pode-se afirmar que esta 

dissertação está avançando em relação aos estudos já realizados, pois nenhuma 

pesquisa anterior havia estudado em profundidade o constructo. A seguir, 

apresentamos algumas Teses (T) e Dissertações (D) do programa que abordam 

temas os quais auxiliam na composição do constructo desaprendizagem 

organizacional, e ajudam a compreendê-lo, seja pelo arranjo teórico ou pela 

diferenciação que agregam ao tema. 
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Quadro 1 – Teses e dissertações do PPGEGC  

Autor Título Temática Ano T/D 

FERENHOF, Helio 
Aisenberg 

Uma sistemática de identificação de 
desperdícios de conhecimento visando à 
melhoria do processo de criação de 
novos serviços 

Desperdício 2011 D 

VIDOTTO, Juarez 
Domingos Frasson 

Influências do Capital Humano na 
Memória Organizacional 

Memória 2016 T 

REÁTEGUI ROJAS, 
Ruth María 

Análise da Efetividade dos Sistemas de 
Memória Organizacional de Uma 
Instituição de Ensino Superior 

Memória 2011 D 

LASPISA, David 
Frederick 

A Influência do Conhecimento Individual 
na Memória Organizacional: Estudo de 
Caso em um Call Center 

Memória 2007 D 

MARTÍNEZ, Diego 
Jessie 

Sistema Baseado em Conhecimento 
(SBC) de Apoio à Capacitação 
Organizacional 

Memória 2017 D 

IGARASHI, Wagner 
Aprendizagem organizacional: proposta 
de um modelo de avaliação 

Aprendizagem 
organizacional 

2009 T 

SANTOS, Jane L. S 

Processo de aprendizagem 
organizacional durante a implementação 
do planejamento estratégico na 
Universidade Federal de Alagoas 

Aprendizagem 
Organizacional 

2009 D 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No Quadro 1, relacionamos, além das já descritas anteriormente, as teses e 

dissertações produzidas no PPGEGC que pesquisam desperdício de conhecimento, 

memória e aprendizagem organizacional, por serem temáticas que apoiam a 

conceituação teórica da desaprendizagem organizacional, uma das lacunas do 

conhecimento e objetivo desta pesquisa.  

Nota-se que as pesquisas eleitas sobre memória organizacional auxiliam na 

conceituação da desaprendizagem no sentido de que a memória é o lugar em que o 

conhecimento obsoleto está, sendo esse o foco da desaprendizagem organizacional. 

Com relação às pesquisas sobre aprendizagem organizacional, estas atuam pela 

diferenciação, já que a atenção limitada à desaprendizagem pode vir da crença de 

que ela está conceitualmente contida na aprendizagem organizacional.  

Além disso, este estudo tem origem em uma das atividades de pesquisa 

programada do grupo de pesquisas Engenharia de Integração e Governança do 
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Conhecimento – ENGIN, validado no CNPQ e vinculado ao Departamento de 

Engenharia do Conhecimento e ao Programa EGC/UFSC. 

Uma das linhas de pesquisa tratadas no ENGIN aprofundam os estudos sobre 

Governança da Aprendizagem Organizacional, que em 2020 teve uma tese de 

doutorado defendida no Programa EGC e premiada pela Sociedade Brasileira de 

Gestão do Conhecimento. A tese de Rizzatti (2020) propõe um framework para a 

Governança da Aprendizagem, no qual aponta que esta se processa em três ciclos, 

sendo o último a transformação do conhecimento existente na organização, inclusive 

com a criação de novos modelos mentais. A referida tese foi premiada pela Sociedade 

Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC) em 2020 e indicada ao prêmio Capes 

pelo PPGEGC, em 2021. Este trabalho, como dissertação de mestrado, avança e 

aprofunda as discussões trazidas pelo Framework de Governança da Aprendizagem 

Organizacional, pois a desaprendizagem faz-se necessária para processar o segundo 

e o terceiro ciclo da aprendizagem organizacional, por meio da transformação do 

modelo mental. 

Ainda no âmbito do ENGIN/EGC/UFSC, Silva (2019) defende uma tese sobre 

a transferência da aprendizagem para a prática do trabalho em que, no mesmo ano, 

é premiada pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) 

com a aplicação do Canva proposto na empresa Softplan, uma grande organização 

de base tecnológica com sede em Santa Catarina. Nessa tese, ao apontar os fatores 

internos e externos relacionados à transferência da aprendizagem para a prática do 

trabalho, se destaca a importância da aprendizagem organizacional e os desafios a 

serem superados para o seu alcance. 

Entre outras dissertações do EGC/UFSC, a de Aires (2020) e a de Bresolin 

(2020), por intermédio do grupo de pesquisa ENGIN/EGC, descrevem os atuais 

desafios da sociedade em transformação digital e a necessidade de mudanças 

relacionadas a conhecimentos e competências que, atualmente, fundamentam o 

trabalho.  
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Quadro 2 – Teses e dissertações do ENGIN/PPGEGC 
Autor Título Temática Ano T/D 

SILVA, Talita Caetano Ponte Tap  2019 T 

RIZZATTI, Giselly 
Framework de Governança da 
Aprendizagem Organizacional 

Aprendizagem 
organizacional 

2020 T 

AIRES, Regina 
Wundrak 

Desenvolvimento de Competências 
Gerais para a Sociedade em 
Transformação Digital: uma Trilha de 
Aprendizagem para profissionais do 
setor industrial 

Aprendizagem 2020 D 

BRESOLIN, Graziela 
Modelo andragógico de plano de aula à 
luz das teorias da Aprendizagem 
experiencial e expansiva 

Aprendizagem 2020 D 

Fonte: elaborado pela autora. 

Portanto, evidencia-se que esta será a primeira pesquisa do PPGEGC, entre 

teses e dissertações, a tratar do constructo desaprendizagem organizacional, o que 

demonstra sua contribuição para o programa e aderência, ao utilizar-se de outras 

pesquisas para delimitar e aprofundar o assunto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para alcançar o objetivo do estudo e responder à questão da pesquisa, foi 

necessário compreender de que forma uma organização pode sinalizar a existência 

do conhecimento obsoleto a ser desaprendido. Para tanto, inicialmente abordou-se a 

conceituação do conhecimento na dimensão organizacional e como ele pode tornar-

se obsoleto, para logo em seguida compreender a metáfora da desaprendizagem 

organizacional, delimitando seu conceito. Dessa forma, foi possível levantar sinais e 

sintomas presentes no contexto organizacional que podem apontar a existência do 

conhecimento organizacional obsoleto, bem como os facilitadores e as barreiras que 

podem influenciar o processo de desaprendê-lo. Ao final, foram apresentadas as 

considerações teóricas que embasam a proposta do instrumento para identificação da 

obsolescência do conhecimento organizacional. 

2.1 CONHECIMENTO PELA DIMENSÃO ORGANIZACIONAL 

O conhecimento envolvido nas atividades organizacionais já tem sido 

abordado desde as primeiras teorias da administração. Mesmo antes da Revolução 

Industrial e do advento dos estudos da administração, na forma de produção artesanal 

das oficinas que produziam sob encomenda já se fazia intenso uso da aprendizagem 

pela prática, por meio da transferência de conhecimentos entre mestres e aprendizes 

(SILVA, 2004).  

Sendo assim, o avanço dos estudos acerca do conhecimento, desde o início 

dos anos 2000, ocorre pela intensificação de pesquisas sobre a sua transferência para 

a prática do trabalho e a sua aplicação na dimensão organizacional, bem como o 

aprofundamento teórico da natureza do conhecimento, focalizando a necessidade de 

se entender como as organizações trabalham com o conhecimento para desenvolver 

novos produtos, novos processos e novas formas ou arranjos organizacionais mais 

flexíveis, de modo a proporcionar uma vantagem competitiva sustentável (SILVA, 

2004). 

As diversas definições dadas para conhecimento normalmente se juntam à 

ideia de que conhecimento é formado por informação, que pode ser expressa, 

verbalizada, e é relativamente estável ou estática, bem como estão diretamente 
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relacionadas com uma característica mais subjetiva e abstrata, que está na mente das 

pessoas e é relativamente instável ou dinâmica, e que envolve experiência, contexto, 

interpretação e reflexão (NONAKA; TAKEUCHI, 1997; POLANYI, 1966). 

Essas duas partes constituintes do conhecimento são, na verdade, tratadas 

por diversos pesquisadores. Por exemplo, Polanyi (1966), como um dos autores 

seminais da teoria do conhecimento, Nonaka e Takeuchi como (1997) os mais citados 

na literatura, e, mais recentemente, Choo (2006). 

Os dois tipos de conhecimento intrinsecamente relacionados são: 

a) tácito: conhecimento subjetivo; habilidades inerentes a uma pessoa; 

sistema de ideias, percepção e experiência; difícil de ser formalizado, 

transferido ou explicado a outra pessoa; 

b) explícito: conhecimento relativamente fácil de codificar, transferir e 

reutilizar; formalizado em textos, gráficos, tabelas, figuras, desenhos, 

esquemas, diagramas etc., facilmente organizados em bases de dados e 

em publicações em geral, tanto em papel quanto em formato eletrônico. 

“Nós sabemos mais do que podemos dizer”. Com essa afirmativa, Polanyi 

(1966) trouxe à tona as discussões que têm servido de base para a elaboração de 

uma teoria do conhecimento organizacional, estabelecendo propriedades diversas 

aos conhecimentos tácito e explícito. 

Nonaka e Takeuchi (1997) consideram que um trabalho efetivo com o 

conhecimento somente é realizável em um ambiente em que possa ocorrer a contínua 

conversão entre esses dois formatos. Além disso, para esses autores, é a gestão do 

conhecimento que trata de criar conhecimento, disseminá-lo por meio da organização 

e incorporá-lo em seus produtos, serviços e sistemas.  

Os referidos autores apontam a GC como um processo de criação de 

conhecimento em que o conhecimento individual é traduzido e transformado em 

organizacional. Isso demonstra a capacidade que uma organização tem de criar um 

novo conhecimento, compartilhá-lo, divulgá-lo internamente e incorporá-lo aos 

processos de negócios, bens, serviços, e sistemas, transformando conhecimento 

individual em organizacional (NONAKA; TOYAMA; KONNO, 2000). Choo (2006), por 

sua vez, define o conhecimento organizacional como uma propriedade coletiva de um 

conjunto de processos de uso da informação, pelos quais as pessoas criam 
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significados comuns, desenvolvem novos conhecimentos e a utilizam para a tomada 

de ação. 

Foi por intermédio da publicação de Nonaka e Takeuchi (1997), em que 

abordaram a importância do conhecimento como fator de inovação nas empresas 

japonesas, que a GC passou a ser reconhecida entre as empresas e organizações 

(URIARTE, 2008), sendo consenso atualmente que a implantação coordenada da 

Gestão do Conhecimento cria uma vantagem competitiva sustentável. 

Se, por um lado, o conhecimento organizacional é de grande valor para as 

organizações, sendo um fator fundamental para a vantagem competitiva, por outro, 

sabemos que parte desse mesmo conhecimento criado, compartilhado, internalizado 

e incorporado na organização em processos, rotinas, sistemas e práticas 

organizacionais pode acabar tornando-se obsoleto. Caso uma organização persista 

na utilização desse conhecimento, isso pode, entre outros malefícios, resultar na 

perda de tempo e recursos (MÜLLER et al., 2016).  

Dada a relevância e importância desse tipo de conhecimento, e por ser o 

objeto de estudo desta dissertação, passa-se na sequência a se tratar da 

obsolescência do conhecimento. 

2.2 OBSOLESCÊNCIA DO CONHECIMENTO E CONHECIMENTO OBSOLETO 

A obsolescência do conhecimento organizacional é um processo nem sempre 

rápido, que pode ocorrer em razão de diversos motivos, como mudanças de mercado 

e inovações tecnológicas, e impactar no estoque de conhecimentos da empresa. 

Segundo Rodriguez (2016), com a necessidade constante de adaptação às mudanças 

causadas pelo ambiente ao qual as organizações estão inseridas, ou seja, em um 

cenário cada vez mais dinâmico, o conhecimento facilmente pode se tornar obsoleto. 

Por isso, há a necessidade de renovar regularmente suas bases de conhecimento. A 

obsolescência tecnológica, por exemplo, geralmente desencadeia a obsolescência de 

parte do conhecimento organizacional que foi adquirido e estabelecido 

especificamente para o desenvolvimento e operação de tal tecnologia (REZAZADE; 

RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012). As rápidas mudanças e eventos 

imprevisíveis que ocorrem continuamente no atual ambiente de negócios também são, 

em parte, o resultado do crescimento do mercado ou do desenvolvimento de 
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tecnologias, e elas criam turbulências que podem requerer a mudança das 

competências existentes de uma organização (MÜLLER et al., 2016). Assim, com a 

mudança da realidade, o conhecimento pode tornar-se obsoleto. Tornando-se 

obsoleto, o conhecimento deve ser renovado, e essa renovação denomina-se 

“desaprendizagem organizacional” (HEDBERG, 1981).  

Este estudo compreende conhecimento obsoleto como conhecimento antigo, 

depreciado, prejudicial, inadequado, bem como estrutura e rotina ou procedimento 

desatualizado que dificulta o relacionamento com os clientes (CEGARRA-NAVARRO; 

MARTELO-LANDROGUEZ, 2020; NIRI et al., 2010). Segundo Cegarra-Navarro, 

Eldridge e Gamo-Sánchez (2012), a obsolescência do conhecimento pode ser 

considerada a causa de boatos, meias verdades, fofocas e mal-entendidos, como 

também pode ser utilizada como informação para tomada de decisão, prejudicando 

as relações da organização.  

Os referidos autores utilizam a expressão “contra conhecimento” para 

deterioração ou depreciação do conhecimento organizacional. Em seu estudo, eles 

articulam os efeitos do contra conhecimento com consequências para os clientes. 

Fofocas, rumores e mentiras maliciosas se proliferam no processo de aprendizagem 

em que uma organização está inserida e as pessoas podem ser manipuladas de modo 

a aprender coisas “erradas”, levando-as a suposições inadequadas ou desatualizadas 

que, por sua vez, podem levar a uma degradação dos estoques de conhecimento 

organizacional (CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-SÁNCHEZ, 2012). 

A concordância dessas duas visões sobre o que desencadeia a obsolescência 

do conhecimento organizacional é de que a presença, o domínio e a dependência de 

conhecimento obsoleto na organização são acompanhados por possíveis impactos 

negativos, que são fundamentais, pois, sem eles, não se percebe a necessidade de 

se desaprender, de modo que isso não faria sentido às organizações (REZAZADE; 

RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012).  

No entanto, é possível que desaprender possa prejudicar a aprendizagem, 

pois conhecimento não é fácil de se analisar e separar. Tsang (2017) chama atenção 

ao apontar nos resultados do seu estudo de caso que a existência de rotinas antigas, 

que precisam ser descartadas, pode afetar a absorção de novas. A perda de uma 

peça pode reduzir o valor de outras peças, logo, descartar alguns conhecimentos 
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supostamente obsoletos pode desacelerar ou até sufocar o funcionamento 

organizacional e, subsequentemente, o aprendizado (ZAHRA; ABDELGAWAD; 

TSANG, 2011). 

De toda forma, para alcançar objetivos organizacionais não é apenas 

necessário a busca de conhecimentos relevantes, mas também estar atento aos 

efeitos nocivos de se manter o conhecimento obsoleto, já que este pode dificultar o 

crescimento de uma organização (SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009). Martelo-

Landroguez et al. (2018), afirmam que a substituição de conhecimento obsoleto pode 

ser crítica para as organizações que desejam desenvolver novos produtos ou serviços 

que envolvam novas ideias, abordagens ou pontos de vista, assim como considerar o 

contra conhecimento como fonte de novas estruturas de conhecimento (por exemplo, 

capacidades superiores) e não apenas uma fonte de mal-entendidos e equívocos 

(CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-SÁNCHEZ, 2012). 

Consequentemente, um contexto de desaprendizagem pode organizar a base 

necessária para adquirir e produzir novos conhecimentos. A contribuição desse 

contexto é sua capacidade de promover a substituição do conhecimento obsoleto, em 

que os funcionários podem mudar seus hábitos e rotinas e esquecer os velhos 

conhecimentos e depois substituir novos hábitos e conhecimentos (CEGARRA-

NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-SÁNCHEZ, 2012). Ou seja, desaprendizagem é um 

processo que precisa ser gerenciado. 

2.3 DESAPRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL, DEFINIÇÃO E PROCESSOS 

INTERRELACIONADOS 

A desaprendizagem organizacional é um processo ligado à aprendizagem. 

Alguns autores o defendem como sendo um estágio do processo de AO (RODRÍGUEZ 

et al., 2016); outros, que está relacionado à etapa de aquisição de novo conhecimento, 

defendendo que, para que ocorra nova aprendizagem, é necessário que primeiro haja 

desaprendizagem, pois dessa forma os novos aprendizados se acomodam e se 

tornam mais significativos, ou seja, uma visão de desaprendizagem como uma 

premissa para o novo aprendizado (BECKER; 2018; RUÍZ et al., 2017; SHARMA; 

LENKA, 2019). Há também quem o proponha como sendo inerente aos processos de 
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mudança e inovação (AMANI et al., 2019; KLAMMER; GRISOLD; GUELDENBERG, 

2019; WANG et al., 2017) 

Embora o constructo desaprendizagem organizacional tenha iniciado suas 

pesquisas em meados dos anos 1980, em artigo publicado por Howells e Scholderer 

(2016), estes colocam em xeque sua validade, defendendo que desaprender não é 

um termo reconhecido na psicologia, e argumentam haver outras terminologias que 

suportam a ideia da desaprendizagem, como a própria aprendizagem.  

Porém, essa ideia é desconstruída por Tsang (2017), que defende a 

desaprendizagem como uma metáfora a qual apoia pesquisadores a descrever certos 

fenômenos que não podem se encaixar confortavelmente no domínio do aprendizado 

organizacional, afirmando ser precisamente mais seguro delimitar a desaprendizagem 

do que tratar tudo como aprendizagem. 

Por isso, pesquisadores (TSANG; ZAHRA, 2008) sugerem que é preciso 

definir rigorosamente a desaprendizagem organizacional como qualquer conceito-

chave, sendo fundamental a precisão na conceituação para que nuances de diferentes 

fenômenos possam ser capturadas (TSANG, 2017), visto que a dificuldade de 

definição conceitual acerca da desaprendizagem organizacional ainda é uma das 

lacunas encontradas na revisão de literatura e citada por diversos autores (TSANG; 

ZAHRA, 2008). Por isso, nesta seção busca-se articular o constructo 

desaprendizagem com conhecimento obsoleto, aprendizagem, memória e 

esquecimento organizacional, que ajudam a constituir o todo da desaprendizagem 

organizacional, seja por meio de complementação ou de diferenciação.  

A definição de Tsang (2017) é avaliada no contexto da aprendizagem 

organizacional. O referido autor utiliza a abordagem orientada para rotina, e vê o 

aprendizado organizacional como o processo de codificação de inferências da história 

em rotinas que orientam o comportamento. Com base nessa visão, sugere que a 

desaprendizagem refere-se ao descarte de rotinas antigas para abrir caminho para 

novas, se houver (TSANG; ZAHRA, 2008). Tsang e Zahra (2008) defendem que 

rotular a absorção de novas rotinas e o descarte de antigas como aprendizagem 

organizacional e desaprendizagem, respectivamente, é certamente mais preciso do 

que rotular tudo como aprendizagem organizacional.  



32 

 

 

Cegarra-Navarro e Moya (2005) se utilizam da visão de aprendizagem de que, 

quanto mais interpretações são geradas acerca das rotinas, maior pode ser o 

aprendizado organizacional, sendo um dos principais fatores para criação de múltiplas 

interpretações, a desaprendizagem. Eles definem desaprendizagem organizacional 

como um processo dinâmico que identifica e remove conhecimentos e rotinas 

ineficazes e obsoletas que bloqueiam a apropriação coletiva de novos 

conhecimentos e oportunidades. Assim, uma organização de aprendizado é aquela 

que é boa tanto na aprendizagem organizacional quanto na desaprendizagem 

(TSANG, 2017). 

Vale lembrar que desaprender os conhecimentos e comportamentos 

existentes e obsoletos possibilita que as organizações obtenham eficiência e 

processos eficazes de aprendizagem e mudança (KLAMMER; GUELDENBERG, 

2019). Portanto, aprendizagem é um processo que pode incluir desaprender 

(MATSUO, 2017). 

Ou seja, apenas quando a aprendizagem ocorre pela primeira vez e não há 

conhecimento adquirido anteriormente do assunto em particular que desaprender não 

precede a aprendizagem (SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009). Entretanto, o 

desaprender não deve ser visto como um fim em si mesmo. A principal razão para 

incentivar ou participar do desaprendizado é possibilitar a inclusão de novas 

informações ou comportamentos e como um meio de facilitar a aprendizagem, a 

mudança e a inovação (BECKER, 2008). 

Nessas circunstâncias, os membros da organização podem ter que 

desaprender os rumores e fofocas ou adotar outros hábitos e mentalidades. Como 

Hedberg (1981) observou: assim como trabalhadores aprendem novos modelos 

mentais que complementam os conhecimentos valiosos existentes, estes também 

desaprendem, e o novo conhecimento substitui o conhecimento obsoleto ardiloso 

antigo e esquecido. Portanto, à medida que os trabalhadores continuam, ganha-se 

familiaridade e confiança com as novos hábitos e mentalidades; o conhecimento 

obsoleto ardiloso recua e o esquecimento ocorre (CEGARRA-NAVARRO; 

ELDRIDGE; GAMO-SÁNCHEZ, 2012). 

Portanto, a desaprendizagem não inclui apenas processos de esquecimento, 

mas também a substituição de antigas crenças por novas. Ainda, envolve a eliminação 
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de parte da memória organizacional (AMANI et al., 2019). Embora o desaprender 

possa ser uma forma de esquecer (e vice-versa), a existência de um alto grau de 

intencionalidade é uma diferença fundamental entre desaprendizagem e 

esquecimento organizacional (KLAMMER; GRISOLD; GUELDENBERG, 2019). 

Alguns autores referem-se à desaprendizagem como o esquecimento ativo e 

intencional do conhecimento organizacional obsoleto (FAN, 2012). 

A literatura é complexa em desenvolver e diferenciar o conceito de 

desaprendizagem e esquecimento organizacional. Holan e Phillips (2004, p. 1.605), 

argumentaram: 

[...] que o esquecimento é parte fundamental do aprendizado, quando este se 
mostra obsoleto, como lógicas dominantes, e, portanto, necessita ser 
substituído por um novo. Neste último caso é quando esquecimento é visto 
de uma forma positiva, ou seja, o esquecimento é entendido como positivo e 
um fracasso em esquecer leva a uma incapacidade de mudar [...]  

Contudo, mesmo na complexidade é possível observar a intencionalidade 

como elemento central que os diferencia. Ser intencional, no entanto, não significa 

que o desaprender seja necessariamente um planejamento formal e de cima para 

baixo. Em vez disso, o desaprender também pode ocorrer de várias maneiras 

emergentes, informais e de baixo para cima (REZAZADE; RODON MÒDOL; 

ZAFARNEJAD, 2012). Por isso, tem-se a ideia da desaprendizagem como um 

processo dinâmico, pois inclui questionar, refletir e descartar conhecimentos. Nesse 

contexto, a fim de aceitar o novo conhecimento para se adaptar ao ambiente, as 

organizações enfrentam mais processos de desaprendizagem do que os outros tipos 

de esquecimento (FAN, 2012). 

Sendo assim, se o desaprender antecede a aprendizagem, e se trata-se de 

um processo intencional de esquecimento, podemos pensar que a memória 

organizacional é o lugar em que o conhecimento obsoleto a ser desaprendido      

reside. Por isso, “memória”, “desaprendizagem”, “aprendizagem” e “esquecimento” 

organizacional são conceitos intimamente relacionados (AKGÜN et al., 2007). Isso 

porque é a memória de uma organização que captura e armazena o conhecimento 

institucionalizado, no qual contém o conhecimento coletivo e o comportamento 

repetitivo de uma empresa, e esse conhecimento não desaparece quando os 

indivíduos vão e vêm (HOLAN; PHILLIPS, 2004; BECKER, 2008).  
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Holan e Phillips (2004) apontam que a memória pode criar armadilhas de 

competência em razão da dificuldade de romper com as lógicas dominantes e os 

resultados fixos e bem aceitos do passado. Em decorrência da memória 

organizacional, os indivíduos podem evitar divergências e achar muito difícil lidar com 

informações que conflitem com suas crenças e métodos atuais, levando à dificuldade 

de lidar com mudanças (SCHEINER et al., 2016). Porém, para diversos 

pesquisadores, a desaprendizagem é inerente ao processo de mudança 

organizacional (AMANI et al., 2019; MATSUO, 2017; SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 

2009; WANG et al., 2017) 

Nessas circunstâncias, a memória existente pode ser uma obstrução, e não 

um auxílio ao gerenciamento de informações. Por isso, desaprendizagem é também 

uma forma de eliminação de memórias (HOLAN; PHILLIPS, 2004). Sendo assim, a 

definição utilizada nesta dissertação e que engloba os conceitos dos autores 

pesquisados (AKGÜN et al., 2007; AMANI et al., 2019; BECKER, 2008; FAN, 2012; 

FIOL; O’CONNOR, 2017a; HOLAN, 2011; HOLAN; PHILLIPS, 2004; KLAMMER; 

GRISOLD; GUELDENBERG, 2019; KLAMMER; GUELDENBERG, 2019; LYU et al., 

2020; MATSUO, 2017; MÜLLER et al., 2017; REZAZADE; RODON MÒDOL; 

ZAFARNEJAD, 2012; SCHEINER et al., 2016; SNIHUR, 2018; SRITHIKA; 

BHATTACHARYYA, 2009; STARBUCK, 1996; STARBUCK, 2017; TSANG, 2017; 

WANG et al., 2013; WANG et al., 2017; ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011) 

compreende a desaprendizagem organizacional como um processo dinâmico e 

intencional de descarte do conhecimento de dimensões cognitivas e 

comportamentais como rotinas, crenças, processos e sistemas para abrir espaço 

para novas possibilidades de aprendizado, se houver, sendo uma finalidade da 

desaprendizagem o descarte do conhecimento que foi institucionalizado e 

armazenado na memória organizacional e que, com o tempo, tornou-se obsoleto para 

a organização, causando conflitos e impactos negativos, bem como fornecendo sinais 

e sintomas da sua presença no ambiente organizacional. 

É pressuposto deste estudo que tais sinais e sintomas da presença de 

conhecimentos que se tornaram obsoletos podem ser identificados na organização, 

para que estes sejam descartados e/ou substituídos (AMANI et al., 2019; REZAZADE; 

RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012; SHARMA; LENKA, 2019).  
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Sendo assim, no tópico a seguir serão apresentados os sinais e sintomas que 

podem indicar a presença de conhecimento organizacional obsoleto. 

2.4 SINAIS E SINTOMAS DE CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL OBSOLETO      

Desde Hedberg (1981), que introduziu a ideia de desaprendizagem no campo 

científico, já se argumentava que descartar conhecimento obsoleto é fundamental 

para obter novos conhecimentos, e a falta de capacidade de se envolver em 

desaprendizagem é uma fraqueza crucial de muitas organizações. Em tempos atuais, 

a incapacidade de desaprender ainda é uma grande fraqueza de muitas organizações, 

pois elas podem gastar muito para melhorar em razão do papel das antigas crenças 

e práticas em seu sucesso (AMANI et al., 2019). 

Existe um contexto, quando há a presença de conhecimentos que se tornaram 

obsoletos, denominado por alguns pesquisadores como antecedentes à 

desaprendizagem. Pode-se pensar que são sinais e sintomas no ambiente 

organizacional interno e externo capazes de surgir por meio de alguns gatilhos e que  

sinalizam que naquele local há a necessidade de desaprender conhecimentos que se 

tornaram obsoletos.  

Nesse contexto, ocorrem comumente crises, problemas e dificuldades que 

são apontados por Hedberg (1981), quando este menciona que desaprender é 

tipicamente um fenômeno desencadeado por problemas. Desse modo, indica-se a 

necessidade da desaprendizagem em decorrência dos impactos negativos que podem 

surgir com a obsolescência do conhecimento, tais como criar rigidez, limitar a 

capacidade das organizações de explorar e entender novas alternativas, bem como 

promover ações econômicas e humanas, pois, de fato, sem os possíveis impactos 

negativos, não faz sentido que as organizações busquem desaprender. É crucial notar 

que a presença, o domínio e a dependência de fatores obsoletos devem ser 

acompanhados de alguns possíveis impactos negativos para justificar a necessidade 

de desaprender (REZAZADE; RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012). 

Um indicador financeiro, por exemplo, pode atuar como um gatilho para o 

desaprendizado organizacional, de modo a indicar que as estratégias atuais precisam 

de revisão e medidas corretivas. O declínio na adição de valor de um indicador implica 
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deterioração do desempenho de uma empresa e menos contribuição para o bem-estar 

das partes interessadas (SHARMA; LENKA, 2019).  

Depois de examinar os resultados, o corpo estratégico de uma organização 

pode embarcar em possíveis medidas corretivas. Isso define o processo de 

desaprender em movimento, seguido de decisões como diversificação dos negócios 

das organizações, colaboração estratégica com outras organizações, 

experimentação, aprendizado exploratório e manifestação de tolerância a falhas. Isso 

serve como um sistema de alerta precoce para iniciar o processo de 

desaprendizagem, como também promoverá a aprendizagem generativa, que serve 

como um gatilho para questionar as práticas dominantes que se mostram um 

obstáculo ao sucesso organizacional (SHARMA; LENKA, 2019). 

Podemos entender as práticas ou lógicas dominantes como o conhecimento 

institucionalizado na memória da organização e que pode restringir o processo de 

desaprendizagem, já que no geral é profundamente legitimado nos ambientes 

institucionais (CASHMORE; WEJS, 2014; CHRISTOPOULOS; STEINBECK, 2016; 

LANZARA; PATRIOTTA, 2007; PATRIOTTA, 2003). Entre as funções do 

conhecimento institucionalizado, destaca-se a de explicar a persistência de um 

conhecimento ao longo da história de uma organização, o que apresenta caminhos 

ambivalentes quanto a seus efeitos. Sua persistência demonstra a importância de 

valores centrais, que determinam muitas vezes a identidade de uma organização, 

indicando uma fonte de legitimidade. Porém, em contrapartida, a cristalização de 

conhecimento pode significar dificuldade e resistência a mudanças, quando 

necessário (LANZARA; PATRIOTTA, 2007). 

Ou seja, essa lógica dominante (conhecimento organizacional 

institucionalizado) pode limitar as empresas à interpretação das informações de 

acordo com o cenário antigo (ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011). Além disso, 

muitas vezes a lógica dominante reflete os princípios e as subjacentes normas que 

definem os valores dos funcionários. Embora alguns funcionários possam apreciar o 

desaprender, outros podem acreditar que estão abandonando sua própria herança 

cultural. Essas diferenças de crenças podem provocar erros, intensificar a resistência 

à mudança e desacelerar a organização (ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011), 

levando muitas vezes a um cenário de inércia organizacional, quando rotinas e 
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crenças começam a impedir as empresas de acompanhar o mercado ou de realizar 

mudanças tecnológicas, que podem levar ao seu declínio e crise (LYU et al., 2020).  

Rotinas, políticas e procedimentos são desenvolvidos nas organizações para 

incentivar e reforçar um comportamento específico. Quando esse comportamento não 

contribui mais para o desenvolvimento e a sustentabilidade da organização, eles se 

tornam um obstáculo, e mesmo que os indivíduos sejam capazes de aprender, a 

existência de antigas formas de operar terá impacto no comportamento de qualquer 

indivíduo (BECKER, 2008; LYU et al., 2020).  

Um outro ponto é a falta de tempo em razão do volume das rotinas 

operacionais, que pode levar ao não questionamento de rotinas obsoletas. A aversão 

ao risco de algo novo – afinal, aquilo que já foi construído traz segurança – e a 

resistência, principalmente individual, em razão do tempo, do esforço e da dedicação 

na construção de rotinas e conhecimentos, podem ser indícios da presença da 

obsolescência do conhecimento e da necessidade em desaprender (KLAMMER; 

GRISOLD; GUELDENBERG, 2019).  

Se, no início, o ponto de qualquer aprendizado é a insatisfação, pode-se 

pensar a resistência como o fator-chave para que as iniciativas de desaprendizagem 

falhem (SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009). Superar a resistência é considerado 

um desafio fundamental para desaprender. É bem entendido e aceito que qualquer 

iniciativa de mudança encontrará resistência, no entanto, a resistência ao desaprender 

é maior que a para aprender, sendo esta restrita à incerteza das consequências do 

novo conhecimento, práticas, papéis etc. Já a resistência à desaprendizagem inclui a 

falta de vontade de abandonar as práticas antigas e conhecimentos, além das incertas 

consequências de novos conhecimentos, práticas, papéis (SRITHIKA; 

BHATTACHARYYA, 2009). 

Portanto, um importante caminho apontado pela literatura que denuncia a 

presença de conhecimentos obsoletos são as avarias, os conflitos e os problemas 

existentes na prática das rotinas diárias, pois a análise dos problemas fornece um 

método útil para refletir sobre o contexto organizacional que pode abrigar um sistema 

de conhecimento particular obsoleto, abrindo para a possibilidade de desconstruir os 

significados incorporados em artefatos organizacionais, rotinas e outras atividades 

baseadas no conhecimento (PATRIOTTA, 2003). 
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A crescente pressão dos clientes e os regulamentos ambientais são 

considerados gatilhos externos para a desaprendizagem organizacional (KLAMMER; 

GUELDENBERG, 2019), pois podem acelerar a obsolescência do conhecimento. 

Pesquisadores têm observado que responder ao ambiente turbulento é um dos 

principais fatores externos propulsores do desaprendizado organizacional, em outras 

palavras, cenários de turbulência podem oferecer oportunidades potenciais para as 

empresas mudarem ou desaprenderem rotinas e competências que se tornaram 

obsoletas (LYU et al., 2020).  

Os novos modelos de negócio podem desencadear situações de crise e exigir 

desaprendizagem organizacional para se adaptar aos novos ecossistemas 

emergentes. Uma mudança significativa em um setor afeta a identidade 

organizacional histórica da organização ou a maneira como gerentes e funcionários 

definem “quem somos” como uma empresa por meio de recursos centrais, distintivos 

e duradouros, representando uma ameaça à própria alma da organização e às razões 

dadas como certas para sua existência (SNIHUR, 2018). 

A atitude e os sentimentos de funcionários, que segundo Bontis e Fitz-Enz 

(2002, p. 226) podem ser definidos como “a inter-relação entre satisfação, 

comprometimento e motivação” destes dentro e sobre o grupo, é um forte antecedente 

da presença de conhecimento obsoleto a ser desaprendido, pois quanto mais 

acolhedora a atitude e sentimentos, mais dispostos os indivíduos serão em 

compartilhar esses conhecimentos que não servem mais com o grupo, o que facilita a 

desaprendizagem (CEGARRA-NAVARRO; MOYA, 2005). Além disso, o tamanho e a 

memória da organização e a rotatividade de funcionários também afetam a 

capacidade de desaprender conhecimentos obsoletos. A memória organizacional se 

desenvolve com o tamanho e a idade da organização; organizações mais antigas 

consideram desaprender mais difícil em razão de suas práticas incorporadas ao 

sistema, o que possibilita muito pouco espaço para mudanças (SRITHIKA; 

BHATTACHARYYA, 2009). 

Também há, segundo Martelo-Landroguez et al. (2018), algo de positivo em 

se manter um contexto de desaprendizagem, quando a organização constrói e 

sustenta uma cultura corporativa na qual a empresa e os membros deliberadamente 

adquirem novas competências e conhecimentos enquanto geram tempo e 
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oportunidade de avaliar e descobrir conhecimentos novos e existentes. Isso possibilita 

que se reconheça imprecisões, erros ou verdades parciais que podem ser necessárias 

para serem desconsideradas ou simplesmente ignoradas. Por exemplo, quando 

indivíduos aprendem com seus próprios erros e ajustam seus padrões de tomada de 

decisão, eles estão simplesmente pondo de lado essas imprecisões ou velhos 

padrões errados, ou seja, desaprendendo.  

O desaprendizado organizacional desempenha um papel importante, pois se 

trata do processo intencional de abandonar fatores existentes que conflitam com o 

ambiente externo, removendo barreiras e propiciando respostas mais rápidas às 

mudanças externas do ambiente. Isso elimina obstáculos à absorção de novos 

conhecimentos e à pronta adaptação ao novo ambiente. Portanto, a desaprendizagem 

organizacional é positiva e promove o desenvolvimento da flexibilidade 

organizacional, assim como melhora a capacidade de inovação organizacional 

(WANG et al., 2013). 

Isso sugere que lidar efetivamente com os antecedentes ou o contexto em 

que se encontra a necessidade de descarte do conhecimento possibilita que as 

empresas melhorem seu estoque de conhecimento. Portanto, controlar esses 

elementos também pode tornar o sucesso mais viável (KLAMMER; GUELDENBERG, 

2019). Crossan, Lane e White (1999) abordaram em seu modelo de aprendizagem a 

tensão que existe entre o que a organização precisa fazer e o que aprendeu a fazer, 

e defendem que este é o maior desafio das organizações estabelecidas, que têm o 

aprendizado passado embutido nelas. Aprender e renovar-se nessas situações, lidar 

com a diferença de contexto e seus desafios associados, e, sem dúvida, o 

desaprender fazem parte do contexto. 

No Quadro 3, estão sintetizados os sinais e sintomas encontrados na revisão 

da literatura e discutidos anteriormente, que podem, em conjunto com outras 

evidências, como barreiras e facilitadores, sinalizar a presença de conhecimento 

obsoleto a ser desaprendido na organização.  

Espera-se que a reunião de tais características encontradas possa auxiliar 

neste que é dos grandes desafios da desaprendizagem: ser capaz de reconhecer qual 

conhecimento permanece útil e o que deve ser descartado (RODRÍGUEZ et al., 2016). 
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Quadro 3 – Sinais e sintomas da presença de conhecimento obsoleto a ser 
desaprendido 

(continua) 

SINAIS E SINTOMAS 

N.o Sinais/sintomas Descrição Autor 

1 Conflitos 

Crenças divergentes, não concordar com o 
processo. Podem ocorrer conflitos quando 
há um pensamento do qual diverge, em que 
questiona ou apenas explicita isso, bem 
como quando há dominação e aceitação 
sem questionamento. 

Fan (2012) 
Scheiner et al. (2016) 
Zahra et al. (2011) 

2 

Reclamação excessiva 
e recorrente da falta de 
tempo em decorrência 
do volume de rotinas 
operacionais 

Reclamação excessiva e recorrente de falta 
de tempo na rotina da organização, que 
pode ser mais um obstáculo para o não 
questionamento de rotinas e 
comportamentos obsoletos.  

Klammer et al. (2019) 

3 Resistência e rigidez 

Incapacidade de arriscar quando a 
resistência é maior em desaprender ou 
descartar algo do que aprender algo novo. 
A resistência ao aprendizado é restrita à 
incerteza das consequências do novo 
conhecimento, enquanto a resistência à 
desaprendizagem inclui a falta de vontade 
de abandonar práticas e conhecimentos 
antigos, além das incertas consequências 
do novo conhecimento. 

Klammer et al. (2019) 
Müller et al. (2017) 
Srithika e 
Bhattacharyya (2009) 
Zahra et al. (2011) 

4 
Excesso de hegemonia 
das lógicas dominantes 
(cultura organizacional) 

Quando um comportamento, uma regra ou 
um processo não contribui mais para o 
desenvolvimento e a sustentabilidade da 
organização, eles se tornam um obstáculo, 
e mesmo que os indivíduos sejam capazes 
de aprender, a existência de antigas formas 
de operar terá impacto no comportamento 
de qualquer indivíduo. Isso ocorre pela 
força que a cultura exerce sobre os 
indivíduos na instituição.  

Becker (2008) 
Lanzara e Patriotta 
(2003) 
Lyu et al. (2020) 
Rodriguez et al. 
(2016) 
Zahra et al. (2011) 

5 
Avarias e conflitos na 
prática de rotinas 

A análise dos problemas fornece um 
método útil para refletir sobre o contexto 
organizacional que pode abrigar um 
sistema de conhecimento particular 
obsoleto, abrindo para a possibilidade de 
desconstruir os significados incorporados 
em artefatos organizacionais, rotinas e 
outras atividades baseadas no 
conhecimento. 

Patriotta (2013) 

6 
Incapacidade de realizar 
mudanças tecnológicas 

Cenário de inércia organizacional, quando 
rotinas e crenças começam a impedir as 
empresas de acompanhar o mercado e 
realizar mudanças tecnológicas que podem 
levar ao seu declínio e crise. 

Akgün et al. (2007) 
Fan 2012) 
Lyu et al. (2020) 
Müller et al. (2017) 
Rezazade et al. 
(2012) 
Scheiner et al. (2016) 
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Quadro 3 – Sinais e sintomas da presença de conhecimento obsoleto a ser 
desaprendido 

(conclusão) 

SINAIS E SINTOMAS 

N.o Sinais/sintomas Descrição Autor 

7 

Ambiente externo 
turbulento 
(regulamentos de toda 
ordem, pressão de 
clientes, novos modelos 
de negócio) 

Responder ao ambiente turbulento é um 
dos principais fatores externos propulsores 
do desaprendizado organizacional. Em 
outras palavras, cenários de turbulência 
podem oferecer oportunidades potenciais 
para as empresas mudarem ou 
desaprenderem rotinas e competências 
obsoletas. 

Klammer e 
Gueldenberg (2019) 
Lyu et al. (2020) 
Rodriguez et al. 
(2016) 
Snihur (2018) 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na próxima seção, serão desenvolvidas as barreiras e os facilitadores para 

desaprendizagem do conhecimento obsoleto. 

2.5  BARREIRAS E FACILITADORES PARA DESAPRENDIZAGEM DE 

CONHECIMENTO OBSOLETO 

A desaprendizagem é um processo que se encerra, eliminando parte da 

memória de uma organização (AMANI et al., 2019). Ela pode eliminar ou substituir 

conhecimento institucionalizado que se tornou obsoleto, dadas as circunstâncias a 

que a organização, como um sistema vivo, está submetida constantemente (BECKER, 

2008; HOLAN; PHILLIPS, 2004).  

Sendo assim, servir-se de conceitos de como surgem as instituições pode 

ajudar a chegar em barreiras e facilitadores à desaprendizagem de conhecimentos 

que se tornaram obsoletos. Segundo Berger e Luckmann (1995) a ordem social 

presente na construção das instituições é fundamentalmente um produto humano ou, 

mais precisamente, uma progressiva produção humana. É produzida pelo ser humano 

no curso de sua contínua manifestação, não sendo dada biologicamente nem derivada 

de quaisquer elementos biológicos em suas manifestações empíricas.  

A ordem social existe unicamente como produto da atividade humana 

(BERGER; LUCKMANN, 1995). As instituições também são consequência da sua 

história e controle, ou seja, aquilo que se torna institucionalizado é construído no curso 

de uma história compartilhada, não sendo criado instantaneamente. As instituições 

têm sempre uma história, da qual são produtos, sendo impossível compreendê-las 
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adequadamente sem entender o processo histórico em que foram produzidas 

(BERGER; LUCKMANN, 1995). 

Isso indica que, sendo a instituição uma construção inerentemente humana 

que ocorre em um curso de tempo, e que a memória organizacional igualmente se 

desenvolve com a mudança de tamanho e o tempo de vida da organização 

(SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009), é possível supor que o tempo e a história de 

vida de uma organização, além de serem fundamentais para a institucionalização do 

conhecimento e a construção de memória, também podem ser barreiras ao 

desaprendizado de conhecimentos obsoletos. Isso porque, se por um lado, o tempo 

leva a uma construção sólida de cultura organizacional e contribui para natureza 

arraigada e duradoura da identidade organizacional, por outro, contribui para a rigidez 

e autoconceituações organizacionais, bem como para o comportamento resultante 

disso (SNIHUR, 2018). 

O tamanho de uma organização também pode afetar o desaprendizado. No 

estudo de Lyu et al. (2020), quando são comparadas grandes empresas às menores, 

verificou-se que estas desfrutam dos benefícios da flexibilidade e de menos inércia 

burocrática que daquelas, possibilitando-lhes desaprender rapidamente 

conhecimentos obsoletos ou inapropriados. Consequentemente, o processo de 

desaprendizagem organizacional tende a ser menos restrito em empresas menores. 

Além disso, a hierarquização de grandes empresas pode dificultar esse processo, 

como também a complexidade dos seus sistemas de informação e comunicação pode 

inibir práticas de compartilhamento e possibilidades de entendimentos dessa 

necessidade.  

A desaprendizagem individual pode apresentar-se como uma barreira para a 

desaprendizagem organizacional. Embora isso não seja o foco deste estudo, a 

literatura o aborda como um fator crítico, a capacidade individual de identificar e 

descartar conhecimentos obsoletos e ter consciência da necessidade de desaprender, 

já que desaprendizagem organizacional e individual estão interligados (SCHEINER et 

al., 2016). Snihur (2018) sugere que o nível de identificação de funcionários e gerentes 

com a identidade organizacional pode ser uma fonte de influência no nível individual 

do processo de desaprendizagem organizacional.  
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Alguns gerentes, equipes ou departamentos, por exemplo, podem resistir à 

ação de desaprender da organização por terem habilidades ou sucessos de longo 

prazo e, portanto, medo de perder esse conhecimento adquirido (WANG et al., 2013). 

Essa resistência, que se apresenta como um indício da presença de conhecimentos 

obsoletos, é de nível individual, não somente organizacional.  

Além disso, a perspectiva do escalão superior na organização (gerentes) 

representa a importância da capacidade individual de desaprendizado, pois o sucesso 

da desaprendizagem organizacional depende de difundir mudanças e desaprender 

requer autoridade de tomada de decisão (MATSUO, 2017). Espera-se que executivos 

influenciem o desempenho organizacional por meio de suas características e 

comportamentos pessoais e que as equipes de alta gerência coletivamente tenham 

as habilidades que afetam seu desempenho.  

Assim, a habilidade dos executivos de desaprender pode ter um grande 

impacto sobre desaprendizagem organizacional (MATSUO, 2017). Wang et al. (2013) 

defendem que se os gerentes não puderem criar um ambiente no qual a 

desaprendizagem organizacional é possível, a inovação organizacional se tornará 

dependente de antigas crenças e práticas e, portanto, será limitada.  

Ao criar um contexto contínuo de desaprendizagem por meio de sua função 

gerencial, os funcionários podem desaprender conhecimentos desatualizados e 

reaprender conhecimentos enganosos. Portanto, os funcionários devem ter a 

capacidade de desaprender para aprender algo novo, que é a chave fundamental para 

o aprendizado real que consiste em revisar e remover hábitos e rotinas antigas que 

não são mais adequadas para a empresa (RUÍZ et al., 2017). 

A gerência deve contribuir para o desaprendizado, dando orientações para o 

desempenho, fornecendo feedback, levando a sério as reclamações e opiniões dos 

funcionários e sendo também autocrítica (SCHEINER et al., 2016). Segundo Klammer, 

Grisold e Gueldenberg (2019), os gerentes devem promover a consciência situacional 

como estímulo à desaprendizagem, como também proporcionar aos funcionários 

liberdade, possibilitando-lhes questionar rotineiramente hábitos e maneiras bem 

enraizadas de pensar e que facilitam a desaprendizagem. Os gerentes são decisivos, 

inclusive, para reverter os efeitos da incorporação de alguns conhecimentos na 

organização que, de tão institucionalizados, nem se quer são conhecidos e 
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questionados pelas pessoas, como no caso de muitos médicos nas rotinas de 

prestação de cuidados de saúde.  

Adaptações endógenas provavelmente não estimularão as pessoas em suas 

rotinas confortáveis a começar a experimentar algo novo. As intervenções de 

liderança são muitas vezes necessárias para conscientizar e motivar as mudanças 

(FIOL; O’CONNOR, 2017a). Sendo assim, o perfil de gerentes e executivos nas 

organizações pode ser uma barreira à desaprendizagem de conhecimentos obsoletos 

na organização, ao mesmo tempo que apresenta grande potencial de fomento, 

adquirindo a característica de facilitador da desaprendizagem. No nível da 

organização, crenças e práticas profundamente enraizadas têm um grande impacto 

sobre cada membro e, portanto, a desaprendizagem organizacional é difícil de realizar 

(HOLAN; PHILLIPS, 2004). 

As organizações desenvolvem crenças e comportamentos que podem inibir o 

desaprender (AKGÜN et al., 2007), o que pode ser chamado de rotinas 

organizacionais defensivas. Sugere-se que essas rotinas criem inércia dentro da 

organização e possam limitar, inibir ou impedir a identificação da presença de 

conhecimentos obsoletos. É a existência dessa inércia que torna o desaprender uma 

questão crítica para a inovação, sendo impossível haver inovação sem desaprender 

(WANG et al., 2013). 

Cohen e Levinthal (1990) enfatizam, por exemplo, a necessidade de promover 

ativamente uma atitude cética e de comunicação dentro da organização, a fim de 

estimular o desaprender, já que, para a desaprendizagem, entendida como um 

processo, é fundamental a capacidade de questionar lógicas dominantes existentes 

no ambiente organizacional (SHARMA; LENKA, 2019). Nesse sentido, Starbuck 

(1996) defende o “não é bom o suficiente” e o “é apenas um experimento” como 

estruturas mentais que ajudam a manter-se constantemente alerta a mudanças e ao 

desaprender. Faz-se importante a criação de um clima de mudança, que aceite erros 

e vincule o desaprender com consequências positivas, enfatizando a importância da 

familiaridade com os processos de mudança como pré-requisito para desaprender 

(SCHEINER et al., 2016). Klammer e Gueldenberg (2019) defendem a promoção de 

uma cultura de exposição ao erro. O requisito essencial para o desaprendizado é a 
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dúvida; qualquer evento ou mensagem que gera dúvida sobre crenças e métodos 

atuais pode se tornar um estímulo para a desaprendizagem (STARBUCK, 1996). 

Por fim, Becker (2018) contribui para a temática da desaprendizagem 

relacionando as tensões existentes entre a formação das profissões e profissionais, 

defendendo que existem elementos estruturais (conhecimento técnico adquirido 

durante a graduação, por exemplo, e órgãos que regulamentam as profissões) e 

elementos atitudinais e sociais (autonomia e poder) que impactam no sucesso ou não 

da desaprendizagem. O estudo sugere que organizações que contratam profissionais 

especialistas devem levar em consideração esses elementos durante o processo de 

desaprendizagem. Foi sugerido que profissionais considerados especialistas em 

áreas específicas podem ser os mais resistentes à desaprendizagem. 

No Quadro 4, estão sintetizadas as barreiras e os facilitadores encontrados 

para a desaprendizagem dos conhecimentos obsoletos. 

Quadro 4 – Barreiras e facilitadores para desaprendizagem de conhecimentos 
obsoletos 

(continua) 
BARREIRAS E FACILITADORES 

N.º Característica Descrição Barreira Facilitador Autor/ano 

1 
Tempo de vida da 

organização 

O tempo de vida leva a uma 
construção sólida de cultura 

organizacional e contribui para a 
natureza arraigada e duradoura 
da identidade organizacional, 
mas também contribui para a 
rigidez e autoconceituações 

organizacionais, bem como o 
comportamento resultante disso. 

X  Snihur (2018) 

2 
Tamanho da 
organização 

Empresas menores desfrutam 
dos benefícios da flexibilidade e 
de menos inércia burocrática, 

possibilitando-lhes desaprender 
rapidamente conhecimentos 
obsoletos ou inapropriados. 

X  
Lyu et al. 

(2020) 

3 
Cultura de 

hierarquização 

O processo de desaprendizagem 
organizacional tende a ser 

menos restrito em empresas 
menores, pois a hierarquização 

de grandes empresas pode 
dificultar a identificação e a 

desaprendizagem de 
conhecimentos obsoletos. 

X  
Lyu et al. 

(2020) 
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Quadro 4 – Barreiras e facilitadores para desaprendizagem de conhecimento 
obsoleto 

(continuação) 
BARREIRAS E FACILITADORES 

N.º Característica Descrição Barreira Facilitador Autor/ano 

4 
Compartilhamento 
de conhecimento 

A complexidade dos seus 
sistemas de informação e 

comunicação pode inibir práticas 
de compartilhamento e 

possibilidades de entendimentos 
da necessidade de 
desaprendizado. 

 X 

Cegarra-
Navarro e 

Moya (2005) 
Lyu et al. 

(2020) 

5 
Desaprendizagem 

individual 

A capacidade individual de 
descartar conhecimentos 

obsoletos e ter consciência da 
necessidade de desaprender. 

X X 

Scheiner et al. 
(2016) 

Snihur (2018) 
Wang et al. 

(2013) 

6 

Espaço de 
reconhecimento e 
aprendizado de 

erros 

A criação de um clima de 
mudança, que aceite erros e 
vincule o desaprender com 
consequências positivas. 

Promoção de uma cultura de 
exposição ao erro. 

 X 

Scheiner 
(2016) 

Klammer e 
Gueldenberg 

(2019) 

7 Função gerencial 

O sucesso da desaprendizagem 
organizacional depende de 

difundir mudanças, e 
desaprender conhecimentos 

obsoletos requer autoridade de 
tomada de decisão. 

X X 

Fiol e O'Connor 
(2017a) 

Klammer et al. 
(2019) 

Matsuo (2017) 
Ruíz et al. 

(2017) 
Scheiner et al., 

(2016) 
Wang et al. 

(2013) 

8 
Rotinas 

organizacionais 
defensivas 

Crenças e comportamentos que 
podem inibir o desaprender e 

causam inércia organizacional. 
X  

Akgün et al., 
(2007) 

Wang et al. 
(2013) 

9 

Capacidade de 
duvidar e 

questionar as 
“lógicas 

dominantes” 

Promover e manter estruturas 
mentais como “não é bom o 
suficiente” e “é apenas um 

experimento” ajuda a manter-se 
constantemente alerta a 

mudanças e desaprender. 
Manter a dúvida sobre as 
crenças e métodos atuais. 

 X 

Sharma e 
Lenka (2019) 

Starbuck 
(1996) 
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Quadro 4 – Barreiras e facilitadores para desaprendizagem de conhecimento 
obsoleto 

(conclusão) 
BARREIRAS E FACILITADORES 

N.º Característica Descrição Barreira Facilitador Autor/ano 

10 
Profissionais 
especialistas 

Profissionais voltados ao 
conhecimento técnico adquirido 

durante a graduação, por 
exemplo, e os órgãos que 

regulamentam as profissões, 
como no caso dos profissionais 

da área da saúde. 

X  Becker (2018) 

11 
Fofocas, rumores, 

mal-entendido 

A existência de conhecimento 
obsoleto ardiloso anterior, que é 
expresso por meio de fofocas, 

rumores ou mal-entendido sobre 
um tópico, ideia ou conceito, 
prejudica o que já sabemos 

(explícita e tacitamente) e o que 
é necessário assimilar. 

X  

Cegarra-
Navarro e 

Gamo-Sanchez 
(2012) 

12 
Atitude e 

sentimento de 
grupo 

Quanto mais acolhedora a 
atitude e os sentimentos, mais 

dispostos os indivíduos serão em 
compartilhar conhecimento 

obsoleto com o grupo, o que 
facilita sua desaprendizagem. 

  

Cegarra-
Navarro e 

Moya (2005) 
 X 

Fonte: elaborado pela autora. 

2.6 CONSIDERAÇÕES DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com base na pesquisa bibliográfica realizada nos tópicos anteriores, 

compreende-se que aprendizagem e desaprendizagem organizacional são processos 

semelhantes, porém diferentes e que exigem tratamentos diferentes.  

O desaprender é um processo tipicamente desencadeado por problemas e 

pode surgir em razão da existência de obsolescência do conhecimento organizacional, 

ou seja, de rotinas, processos, sistemas, comportamentos, crenças que de alguma 

forma não servem mais e atrapalham, pois não contribuem para os objetivos 

organizacionais. A persistência na manutenção desse conhecimento que se tornou 

obsoleto pode, inclusive, bloquear novas aprendizagens, por isso a desaprendizagem 

é um meio de facilitar a aprendizagem, daí uma importante relação entre os dois 

processos.  

O conhecimento organizacional que se tornou obsoleto foi institucionalizado 

na organização e armazenado em sua memória, por isso a desaprendizagem surge 

como uma forma de eliminação de parte dessa memória que se cristalizou. Além 
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disso, a desaprendizagem é uma forma de esquecimento,  porém, o que os diferencia 

é que na desaprendizagem há intencionalidade, uma característica fundamental para 

o aprendizado que se pretende conquistar, ou aquilo que se pretende descartar. 

Então, se a desaprendizagem pode ser desencadeada por problemas e 

crises, em razão da presença de conhecimentos que não servem mais por terem se 

tornado obsoletos, podemos considerar que existe um contexto no qual se busca 

identificar por meio de sinais e sintomas a presença de conhecimentos obsoletos. 

Sendo assim, a desaprendizagem organizacional é um processo dinâmico e 

intencional de descartar conhecimento de dimensões cognitivas e comportamentais 

como rotinas, crenças, processos e sistemas que não servem mais para a 

organização, abrindo espaço para novas possibilidades de aprendizado, se houver. 

Pode-se dizer que uma finalidade da desaprendizagem é o descarte do conhecimento 

que foi institucionalizado e armazenado na memória organizacional e que, com o 

tempo, tornou-se obsoleto para a organização, causando conflitos e impactos 

negativos, bem como fornecendo sinais e sintomas da sua presença no ambiente 

organizacional. É pressuposto desta pesquisa que tais sinais e sintomas podem ser 

identificados na organização, para que conhecimentos obsoletos sejam descartados 

e/ou substituídos. 

Por isso, esta pesquisa propõe elaborar um instrumento para identificar o 

conhecimento obsoleto a ser desaprendido, por meio dos sinais e sintomas levantados 

na literatura que podem evidenciar a existência de conhecimento organizacional 

obsoleto. A seguir, apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa para buscar o atingimento desse objetivo. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção, serão apresentadas as etapas metodológicas deste estudo, a 

abordagem da pesquisa e os procedimentos de coleta e análise dos dados. Esta 

dissertação trata de uma pesquisa que pode ser classificada como aplicada, pois, ao 

se gerar conhecimento para a aplicação, direciona-se para a solução específica (GIL, 

2002). Conforme Vergara (2005), tem finalidade prática, visando resolver problemas 

concretos, imediatos ou não, da existência e permanência de conhecimento 

organizacional obsoleto. 

Portanto, diante do problema de pesquisa apontado, de que poucas pesquisas 

examinaram como as organizações identificam e gerenciam suas áreas de 

conhecimento obsoletas e lidam com os impactos negativos disso, fez-se necessário 

primeiramente compreender os constructos desaprendizagem organizacional e 

obsolescência do conhecimento, delimitando seu domínio e aprofundando o contexto 

de que surgem, para chegar à proposição de um instrumento que identifique, por meio 

de sinais e sintomas presentes no contexto organizacional, a obsolescência do 

conhecimento. 

Por isso, conforme Figura 1, esta dissertação recorreu aos métodos de 

pesquisa mistos, por utilizar-se de recursos de investigação qualitativos e quantitativos 

– uma primeira etapa qualitativa e segunda etapa quantitativa. Métodos de pesquisa 

mistos referem-se à integração dos métodos qualitativos e quantitativos em uma 

mesma pesquisa, sendo que a vantagem da integração consiste em retirar o melhor 

de cada uma para responder a uma questão específica (PARANHOS et al., 2016). A 

integração dos métodos pode ser tanto de dados quanto de técnicas, sendo que o 

principal argumento para justificar a importância da integração é a necessidade de 

confirmação ou de complemento da resposta à questão de pesquisa. Nesta 

dissertação, trata-se da necessidade de integração por uma perspectiva 

complementar (PARANHOS et al., 2016), já que cada técnica contribuiu com uma 

parcela específica do conhecimento a respeito do objeto de estudo. 

Na primeira etapa qualitativa, como forma de compreender e aprofundar a 

análise do construto de desaprendizagem, optou-se por utilizar a revisão integrativa, 

que, segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), possibilita uma análise sistemática 

do conhecimento produzido a respeito de determinada área do conhecimento. Esta 
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pode ser considerada a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, 

o que possibilita a inclusão de estudos experimentais e não experimentais, 

combinando dados teóricos e empíricos, além de incorporar vasta gama de propósitos 

para compreensão completa do fenômeno analisado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

Figura 1 – Integração das abordagens para responder à pergunta de pesquisa 

 

Fonte: com base em Paranhos et al. (2016). 

A revisão integrativa, conforme indicado no Método SSF de Ferenhof e 

Fernandes (2016), seguiu respeitando sistematicamente os seguintes passos. 

a) Identificação do tema e questão de pesquisa. 

b) Definição das bases de dados e palavras-chaves. 

c) Identificação dos estudos pré-selecionados. 

d) Categorização dos estudos selecionados. 

e) Análise e interpretação dos estudos. 

f) Descrição da síntese do conhecimento. 

Com a identificação do tema e a questão de pesquisa definida, foram 

selecionados os bancos de dados Scopus, Web of Science e Compendex para 

pesquisa. A busca sistemática foi realizada em dezembro de 2019, e as palavras 

chaves utilizadas foram (“organizational unlearning”) OR (“organisational unlearning”). 
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Foram filtrados somente artigos e revisões no idioma inglês, descartando-se 

conference papers, editoriais e revisões de livros. Como resultado, foram encontrados 

39 trabalhos na Scopus, 26 na Web of Science e 2 na base de dados Compendex. 

Todos os artigos foram importados para o Endnote®, em que foi possível retirar os 

documentos duplicados e ler os resumos, com vistas a identificar os estudos pré-

selecionados para pesquisa. Após essa etapa, foram selecionados 38 estudos para 

leitura, categorização e análise. 

Por intermédio da leitura, foi realizada também uma busca exploratória com 

base nas referências bibliográficas a fim de atualizar a busca e identificar outros 

trabalhos de modo a complementar a pesquisa, sendo adicionado também o 

constructo conhecimento obsoleto. Dessa forma, foram encontradas outras oito 

publicações para compor o portfólio de trabalhos, totalizando 47 documentos, que 

foram categorizados e sumarizados por meio da matriz de análise, uma ferramenta 

utilizada para extrair e organizar os dados a qual possibilita sintetizar aspectos 

complexos do conhecimento (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Os dados foram organizados na matriz com as seguintes categorias: autor, 

ano, título, nome do Journal, nacionalidade do primeiro autor, objetivos, local da 

pesquisa, abordagem de pesquisa, métodos de investigação, nível de análise, 

definição de desaprendizagem, definição de aprendizagem, conhecimento obsoleto, 

esquecimento organizacional, memória organizacional, antecedentes da 

desaprendizagem, modelo de desaprendizagem, desaprendizagem individual, 

lacunas de conhecimento e principais conclusões. Com as informações na matriz, 

partiu-se para a análise e interpretação dos dados, dando origem à síntese do 

conhecimento construído na fundamentação teórica desta dissertação. 

Ao construir o conhecimento de que, no contexto organizacional, pode haver 

sinais e sintomas que demonstram a presença de conhecimentos obsoletos, além de 

mapear as barreiras e facilitadores para a desaprendizagem do conhecimento 

obsoleto, esta dissertação propõe como entrega a elaboração de um instrumento de 

pesquisa por meio do qual seja possível identificar a obsolescência do conhecimento 

organizacional. Com base nessa entrega é que se chega à etapa quantitativa desta 

pesquisa.  
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A etapa quantitativa surge por meio da escolha por um questionário do tipo 

survey com questões baseadas na fundamentação teórica da pesquisa, dando origem 

à versão 01 do instrumento para identificação da obsolescência do conhecimento 

organizacional.  

Logo, nesta dissertação de métodos mistos, o qualitativo precede o 

quantitativo. Creswell (2010) afirma que esse tipo de abordagem é especialmente 

adequado para desenvolver novos instrumentos de coleta e/ou aperfeiçoar 

instrumentos já existentes. Nesse caso, é utilizada a revisão integrativa para informar 

o processo de elaboração do questionário (quanti) (PARANHOS et al., 2016). Essa 

etapa seguiu conforme passos descritos a seguir.  

a) Questão de pesquisa. 

b) Unidade de análise. 

c) Amostra. 

d) Coleta de dados. 

e) Estratégias de análise. 

A questão de pesquisa levou à revisão integrativa que, por conseguinte, levou 

à elaboração da versão 01 do instrumento, por meio de questionário do tipo survey. A 

unidade de análise são as organizações, portanto, na definição de público-alvo e 

amostra, o critério de participação foi somente o de indivíduos com vínculo em 

organizações, para que pudessem pensar sobre o ambiente ao qual estão inseridos. 

A coleta de dados ocorreu de forma aleatória, divulgando a pesquisa em canais 

diversos, grupos de WhatsApp, redes sociais, grupos de pesquisas. Como estratégia 

de análise, recorreu-se à análise multivariada dos dados, por meio de análise fatorial 

exploratória, com o intuito de verificar a correlação entre os itens do instrumento, 

dando origem à sua versão 02. 

A seguir, serão abordados os passos seguidos para proposição do 

instrumento de identificação do conhecimento organizacional obsoleto.
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4 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO 

DO CONHECIMENTO OBSOLETO A SER DESAPRENDIDO 

Com base nos sinais e sintomas das barreiras e dos facilitadores levantados 

na fundamentação teórica desta pesquisa, estruturou-se um questionário survey com 

43 questões com objetivo de identificar o conhecimento obsoleto a ser desaprendido 

nas organizações. 

Optou-se pelo questionário principalmente por essa ferramenta cumprir as 

funções de descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo 

social (RICHARDSON, 2008). As questões foram elaboradas com intuito de 

transformar os conceitos abstratos em variáveis observáveis empiricamente, ou seja, 

variáveis que podem ser mensuradas. Nesse processo, o instrumento de medição ou 

de coleta de dados tem um papel fundamental, em que a atenção é voltada para a 

variável observável, que pode ser uma resposta em um questionário (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2010).  

O questionário inicialmente foi composto por 43 questões, sendo 3 abertas e 

40 fechadas, as quais foram pensadas e elaboradas de acordo com sinais, sintomas, 

facilitadores e barreiras da presença de conhecimento obsoleto na organização, de 

modo que os representassem, transformando-os em variáveis observáveis. A 

elaboração das questões para compor o instrumento deu-se por meio da relação com 

os conceitos levantados e analisados, que serão descritos na sequência. 

Quanto à atitude e sentimento do grupo, podemos considerar que, quanto 

menos as pessoas se sentem acolhidas no ambiente organizacional, menor poderá 

ser a probabilidade de compartilhamento de conhecimento, tanto de sucessos quanto 

de insucessos, e isso dificulta a desaprendizagem (CEGARRA-NAVARRO; MOYA, 

2005). Por isso, essa característica foi classificada como barreira ou facilitador da 

desaprendizagem do que se tornou obsoleto, a depender de como se apresenta no 

contexto organizacional. Portanto, formulou-se as seguintes questões para compor o 

instrumento de pesquisa. 

a) A organização me dá abertura para compartilhar conhecimentos. 

b) A organização me dá abertura para compartilhar quando percebo que 

processos de trabalho se tornam obsoletos. 

c) Sinto que a organização considera diferentes crenças e opiniões. 



54 

 

 

d)  Sinto-me acolhido pelo grupo de trabalho/pessoas da organização. 

Quanto ao compartilhamento de conhecimento, podemos entender que 

um local em que se compartilha conhecimento, inclusive problemas e falhas, facilita a 

desaprendizagem (CEGARRA-NAVARRO; MOYA, 2005; LYU et al., 2020) 

característica que atua como um facilitador do que precisa ser desaprendido. Para 

identificar tal característica na organização e compor o instrumento de pesquisa, foram 

elaboradas as seguintes questões. 

a) A organização me dá abertura para compartilhar conhecimentos. 

b) Acredito que as ferramentas de comunicação utilizadas na empresa 

facilitam o compartilhamento de conhecimentos. 

c) Considero que meu gestor(a) promove momentos para compartilharmos 

conquistas e falhas nas nossas rotinas. 

d) Na minha equipe, compartilhamos uns com os outros quando algum 

processo está causando problemas. 

e) Nossa equipe enxerga os problemas que ocorrem nas rotinas como 

oportunidade para refletir sobre nosso contexto. 

Quanto ao espaço e reconhecimento de erros, para que a organização 

tenha uma cultura organizacional que facilite a identificação de conhecimentos 

obsoletos a serem desaprendidos, é necessário que seja uma cultura de exposição 

de falhas, em que, quanto maior o espaço para erros e visão positiva sobre ele, maior 

será a capacidade da organização em desaprender (KLAMMER; GUELDENBERG, 

2019; SCHEINER et al., 2016). Para identificar essas características no ambiente 

organizacional, foram elaboradas as questões a seguir. 

a) Debatemos, em equipe, sobre caminhos alternativos na solução de nossos 

problemas. 

b) Identifico que meu gestor(a) reconhece as falhas como uma oportunidade 

de melhoria. 

c) Percebo que, na organização, a mudança é vista como positiva. 

d) Quando ocorre um problema, paramos em equipe para analisar o que 

aconteceu. 

e) Vejo que, em nossa equipe, reconhecemos nossos erros falando sobre 

eles. 
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Quanto à função gerencial, a literatura defende que esta pode ser tanto um 

facilitador quanto uma barreira para a desaprendizagem de conhecimentos obsoletos, 

de modo que, para uma organização desaprender, é fundamental a figura dos 

gestores, pois ela depende da tomada de decisão para promover mudanças (FIOL; 

O’CONNOR, 2017a; KLAMMER; GUELDENBERG, 2019; MATSUO, 2017; RUÍZ et 

al., 2017; SCHEINER et al., 2016; WANG et al., 2013). Portanto, para identificar as 

características da função gerencial na organização foram elaboradas as seguintes 

questões. 

a) Considero que meu gestor(a) envolve a equipe na busca de soluções para 

os problemas. 

b) Considero que meu gestor(a) incentiva que questionemos a forma como 

conduzimos as rotinas de trabalho. 

c) Considero que meu gestor(a) promove momentos para compartilharmos 

conquistas e falhas nas nossas rotinas. 

Quanto às lógicas dominantes, que aparecem por meio da cultura 

organizacional, trata-se de quando elementos que estão contidos nela, sejam crenças, 

valores, comportamentos, não contribuem mais para o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade, exigindo mudanças, ou quando mesmo que os indivíduos 

apresentem capacidade de aprender, se faz necessário desaprender primeiro 

(BECKER, 2008; LANZARA; PATRIOTTA, 2007; LYU et al., 2020; SHARMA; LENKA, 

2019; ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011). Estas são características que podem 

apresentar-se como sinal ou sintoma da presença de conhecimentos obsoletos na 

organização, ou ainda, agir como facilitador ou barreira à desaprendizagem destes. 

Para identificar tais características, foram elaboradas as questões a seguir. 

a) Considero meu gestor(a) resistente a mudanças. 

b) Existem processos que executo sem saber ao certo por que é feito da forma 

como é. 

c) Percebo oportunidade de melhoria nas rotinas de trabalho. 

d) Percebo que as crenças e os valores organizacionais impedem algumas 

mudanças. 

e) Você sente que falta tempo para dar conta da rotina de trabalho? 
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Quanto aos conflitos no ambiente organizacional, a presença e a natureza 

deles podem demonstrar que há conhecimentos que se tornaram obsoletos. Isso 

porque o conflito muitas vezes é causado pelo enfrentamento divergente de uma 

opinião/fato diante da cultura organizacional, por isso ele pode surgir como um 

sintoma causado pela presença de conhecimentos obsoletos e da necessidade de 

desaprendizagem (FAN, 2012; SCHEINER et al., 2016; ZAHRA; ABDELGAWAD; 

TSANG, 2011). Por isso, para compor o instrumento e identificar a existência de 

conflitos, foram elaboradas as seguintes questões. 

a) Existem processos que executo sem saber ao certo por que é feito da forma 

como é. 

b) Existem processos que não concordo com a maneira como são realizados. 

c) Não me sinto confortável quando preciso abandonar a forma como executo 

minhas rotinas de trabalho. 

d) Sinto que há dificuldade em lidar com informações que conflitam com 

crenças e com a forma de fazer as coisas na organização. 

Quanto a fofocas, rumores e mal-entendidos no ambiente organizacional 

– denominado conhecimento ardiloso por alguns autores –, quando são expressas 

dessa forma sobre um tópico, uma ideia ou um conceito, prejudica-se o que já se sabe 

(explícita e tacitamente) e o que é necessário assimilar. Por isso, a presença deles 

pode ser uma barreira à desaprendizagem de conhecimento obsoleto (CEGARRA-

NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-SÁNCHEZ, 2012). As questões elaboradas para 

compor o instrumento de identificação desse item foram as seguintes. 

a) Percebo que decisões são tomadas com base em verdades parciais ou na 

interpretação de uma só pessoa sobre determinado assunto. 

b) Sinto que, na equipe, alguns assuntos ficam mal-entendidos. 

Quanto à capacidade de realizar mudanças tecnológicas na organização, 

diante de um cenário de inércia organizacional, trata-se de quando rotinas e crenças 

começam a impedir as empresas de acompanhar o mercado e realizar mudanças 

tecnológicas, já que adotar novas tecnologias é desaprender conhecimentos que se 

tornaram obsoletos (AKGÜN et al., 2007; FAN, 2012; LYU et al., 2020; MÜLLER et al., 

2017; REZAZADE; RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012; SCHEINER et al., 2016). 
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Para identificar tais características na organização formal foram elaboradas as 

seguintes questões. 

a) Acredito que a organização busca incorporar a tecnologia na solução dos 

problemas. 

b) Acredito que as ferramentas de tecnologia utilizadas pela organização 

facilitam o nosso trabalho. 

c) Acredito que os sistemas de informação utilizados na empresa facilitam o 

compartilhamento de conhecimentos 

Por fim, quanto à rigidez e resistência organizacional, a resistência à 

desaprendizagem inclui a falta de vontade de abandonar práticas e conhecimentos 

antigos, além das incertas consequências do novo conhecimento. Quanto mais rígida, 

fechada e pouco flexível, maior a dificuldade de desaprender (KLAMMER; 

GUELDENBERG, 2019; MÜLLER et al., 2017; SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009; 

ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011). Por isso, a existência e permanência de tais 

características no ambiente organizacional podem ser consideradas como sintomas 

da presença de conhecimentos obsoletos. As questões elaboradas para identificá-las 

são as seguintes. 

a) Considero que a organização estimula a autonomia no desenvolvimento do 

trabalho de cada um. 

b) Costumo testar novas maneiras de executar minhas rotinas de trabalho 

quando as maneiras antigas já não são mais eficientes. 

c) Na minha percepção, a empresa é aberta a mudanças. 

d) Percebo que, na organização, fazer perguntas é bem-vindo. 

e) Prefiro as velhas formas de fazer as coisas e tenho dúvida se a tecnologia 

pode ser solução para tudo. 

f) Quando ocorre um problema, costumo parar para analisar o que aconteceu. 

Além das questões descritas anteriormente, o instrumento de pesquisa 

também solicita dados de caracterização da organização. 

a) Ramo de atuação da empresa. 

b) Tempo de vida da empresa. 

c) Número de funcionários. 
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Isso porque autores da desaprendizagem defendem que o tempo de vida leva 

a uma construção sólida da cultura organizacional e contribui para a natureza 

arraigada e duradoura da identidade organizacional, mas também pode contribuir para 

a rigidez e autoconceituações organizacionais, bem como levar à dificuldade de 

identificar a obsolescência de conhecimento a ser desaprendido (SNIHUR, 2018).  

Além disso, é relevante o tamanho da organização, já que empresas menores, 

quando comparadas às maiores, podem desfrutar dos benefícios da flexibilidade e de 

menos inércia burocrática, possibilitando-lhes desaprender rapidamente 

conhecimentos obsoletos ou inapropriados (LYU et al., 2020). 

4.1 ESTRUTURAÇÃO DO INSTRUMENTO 

Para a estruturação do instrumento a ser proposto por esta dissertação, 

quanto às escalas, foi utilizada a Likert de cinco pontos para opções de respostas às 

variáveis do conhecimento obsoleto a ser desaprendido. A mensuração das respostas 

envolve a atribuição de números para uma variável de acordo com certas regras. “Os 

números atribuídos refletem características do fenômeno que está sendo mensurado” 

(HAIR et al., 2006). Para cada ponto na escala, foi desenvolvido um rótulo para 

expressar a intensidade e/ou importância das opiniões dos respondentes: 1 – 

Discordo totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não concordo nem discordo; 4 – Concordo; e 

5 – Concordo totalmente. 

Dessa forma, o questionário foi elaborado com estrutura de apresentação, 

dados de caracterização das organizações, bloco de questões (itens/variáveis) para 

identificar o conhecimento a ser desaprendido, e, por fim, dados de identificação dos 

respondentes, sendo este último opcional. 

Dessa forma, origina-se a versão 01 do instrumento de pesquisa para 

identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser desaprendido, 

conforme apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Versão 01 do instrumento para identificar a obsolescência de 
conhecimento organizacional a ser desaprendido 

(continua)  

 
 

Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

1 Qual o ramo de atuação da empresa?    

  ( ) Indústria      

  ( ) Comércio        

  ( ) Prestação de serviço       

  ( ) Administração Pública       

  ( ) Agropecuária        

  ( ) ONG (terceiro setor)       

2 Quanto tempo de vida a empresa possui?      

  ( ) Até 5 anos.        

  ( ) De 6 a 10 anos.        

  ( ) De 11 a 20 anos.        

  ( ) Mais de 21 anos.        

3 Qual o número de funcionários?       

  ( ) Até 19.        

  ( ) De 20 a 99.        

  ( ) De 100 a 499.        

  ( ) Acima de 500.        

4 A organização me dá abertura para compartilhar conhecimentos.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

5 Sinto que a organização considera diferentes crenças e opiniões.    

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 
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Quadro 5 – Versão 01 do instrumento para identificar a obsolescência de 
conhecimento organizacional a ser desaprendido 

(continuação)  

 
 

Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

6 Sinto-me acolhido pelo grupo de trabalho/pessoas da organização.    

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

7 A organização me dá abertura para compartilhar quando percebo que processos de trabalho se 
tornam obsoletos. 

  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

8 Costumo testar novas maneiras de executar minhas rotinas de trabalho quando as maneiras antigas 
já não são mais eficientes. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

9 Identifico que meu gestor(a) reconhece as falhas como uma oportunidade de melhoria.    

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

10 Percebo que, na organização, a mudança é vista como positiva.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

11 Considero que meu gestor(a) envolve a equipe na busca de soluções para os problemas. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

12 Considero que meu gestor(a) incentiva que questionemos a forma como conduzimos as rotinas de 
trabalho. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

13 Considero meu gestor(a) resistente a mudanças. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

14 Percebo que, na organização, fazer perguntas é bem-vindo. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

15 Na minha percepção, a empresa é aberta a mudanças. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

16 Existem processos que executo sem saber ao certo por que é feito da forma como é. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 
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Quadro 5 – Versão 01 do instrumento para identificar a obsolescência de 
conhecimento organizacional a ser desaprendido 

(continuação)  

 
 

Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

17 Percebo oportunidade de melhoria nas rotinas de trabalho. 
  

  ( ) sim ( ) não       

18 Mas não consigo colocá-las em prática. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

19 Por quê?        

20 Considero que meu gestor(a) promove momentos para compartilharmos conquistas e falhas nas 
nossas rotinas. 

  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

21 Você considera que existem processos, rotinas ou ferramentas de trabalho obsoletas que de 
alguma maneira não servem mais e atrapalham? 

  ( ) Sim ( ) Não       

22 Por quê?        

23 De maneira geral, como você enxerga a mudança?      

24 Considero que a organização estimula a autonomia no desenvolvimento do * trabalho de cada um. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

25 Na minha equipe, compartilhamos uns com os outros quando algum processo está causando 
problemas. 

   

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

26 Vejo que, em nossa equipe, reconhecemos nossos erros falando sobre eles.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

27 Debatemos, em equipe, sobre caminhos alternativos na solução de nossos problemas.  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

28 Nossa equipe enxerga os problemas que ocorrem nas rotinas como oportunidade para refletir 
sobre nosso contexto.  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

29 Quando ocorre um problema, paramos em equipe para analisar o que aconteceu.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

 



62 

 

 

Quadro 5 – Versão 01 do instrumento para identificar a obsolescência de 
conhecimento organizacional a ser desaprendido 

(continuação)  

 
 

Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

30 Percebo que as crenças e os valores organizacionais impedem algumas mudanças.    

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

31 Sinto que há dificuldade em lidar com informações que conflitam com crenças e com a forma de 
fazer as coisas na organização. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

32 Existem processos que não concordo com a maneira como são realizados.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

33 Percebo que decisões são tomadas com base em verdades parciais ou na interpretação de uma 
só pessoa sobre determinado assunto. 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

34 Sinto que, na equipe, alguns assuntos ficam mal-entendidos.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

35 Acredito que os sistemas de informação utilizados na empresa facilitam o compartilhamento de 
conhecimentos. 

  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

36 Acredito que as ferramentas de comunicação utilizadas na empresa facilitam o 
compartilhamento de conhecimentos. 

  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

37 Acredito que a organização busca incorporar a tecnologia na solução dos problemas.    

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

38 Acredito que as ferramentas de tecnologia utilizadas pela organização facilitam o nosso 
trabalho. 

   

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

39 Prefiro as velhas formas de fazer as coisas e tenho dúvida se a tecnologia pode ser solução 
para tudo. 

   

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

40 Não me sinto confortável quando preciso abandonar a forma como executo minhas rotinas de 
trabalho. 

   

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 
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Quadro 5 – Versão 01 do instrumento para identificar a obsolescência de 
conhecimento organizacional a ser desaprendido 

(conclusão)  

 
 

Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

41 Quando ocorre um problema, costumo parar para analisar o que aconteceu.     

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) Discordo ( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo 
plenamente 

42 Você sente que falta tempo para dar conta da rotina de trabalho?     

  ( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Às vezes ( ) 
Frequente
mente 

( ) 
Sempre 

   

43 Por qual motivo? Complemente sua resposta indicando a(s) causa(s) por meio das 
alternativas a seguir. 

   

  ( ) Volume de rotinas operacionais.       

  ( ) Sistemas de informação pouco eficazes.      

  ( ) Volume de rotinas operacionais.       

  ( ) Processos engessados.       

  ( ) Falta de autonomia.        

  ( ) Excesso de burocracia.       

  ( ) Outro (especifique):             

Fonte: elabora pela autora. 

 

Após a elaboração das questões/itens (variáveis a serem medidas) e escalas, 

o instrumento passou por verificação de consistência com especialistas e por técnicas 

que buscam evidências de validade, utilizando-se para tanto de técnica multivariada 

de dados, conforme descrito nas próximas seções. 

4.2  VERIFICAÇÃO DE CONSISTÊNCIA E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DO 

INSTRUMENTO PROPOSTO 

A etapa de verificação de consistência e evidências de validade do 

instrumento foi realizada com duas profissionais da área de engenharia da produção, 

sendo que o critério de seleção das especialistas foi por acessibilidade e o 
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conhecimento teórico e prático na elaboração de instrumentos de pesquisa dessa 

natureza. Por motivos de sigilo, as especialistas são tratadas como A e B. 

A especialista “A” é doutora, mestre e especialista em engenharia de 

produção, bacharel em administração, todos pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, sendo professora adjunta na mesma universidade. 

A especialista “B” atua em pesquisas referentes a Logística Humanitária, 

Gestão de Resíduos de Desastres e Sustentabilidade e Gestão de Riscos. É doutora, 

mestre e especialista em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e graduada em matemática.  

As especialistas sugeriram a retirada das expressões que denotavam 

frequência de uma situação, como “às vezes” e “sempre” nas questões, indicando 

preferência na construção das frases de forma positiva. Na caracterização das 

organizações, sugeriram inserir opções de respostas em ramo de atuação, assim 

como em tempo de vida e número de funcionários a inserção de intervalos que 

fizessem sentido para o objetivo da pesquisa, bem como a retirada da questão de 

história de vida da organização.  

Além disso, sugeriram transformar ao máximo as questões com frases de 

autopercepção das variáveis investigadas, e, por fim, indicaram a modificação de 

algumas questões fechadas de “sim e “não”. Todas as sugestões foram consideradas 

e o questionário preparado para aplicação. 

4.3 EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DO INSTRUMENTO PROPOSTO 

Para verificar evidências de validade entre os constructos e suas variáveis 

contidas no instrumento proposto, foram realizadas análises estatísticas e 

interpretação dos dados.  

Durante o tratamento e a análise dos dados levantados por esta pesquisa, 

foram utilizados o aplicativo Excel 2010 e o Statistical Package for the Sciences SPSS 

v.22. O aplicativo SPSS é de uso frequente na análise de dados porque possibilita 

trabalhar com distribuições de frequência, correlações, regressão múltipla e análise 

fatorial, entre outras técnicas estatísticas (GIL, 2008).  

A análise fatorial, uma técnica multivariada de interdependência, tem o 

propósito principal de definir a estrutura inerente entre as variáveis de uma análise 
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(HAIR et al., 2006). Essa estrutura surge das correlações entre as variáveis, que por 

meio da técnica são agrupadas em fatores comuns. Esses grupos de variáveis, que 

são por definição altamente intercorrelacionadas, são considerados como 

representantes de dimensões (fatores) dentro dos dados. A técnica apresenta duas 

principais funções, que serão utilizadas para a análise desta pesquisa: possibilitar a 

simplificação ou redução do número de dados (variáveis), por intermédio da 

determinação dos fatores, sendo possível identificar um pequeno número de fatores 

que explicam a maior parte da variação que é observada no número de variáveis 

manifestadas.  

Como uma base conceitual originou as questões/itens (variáveis) do 

questionário, por meio da análise fatorial é possível compreender as relações entre 

essas variáveis, dando significado para o que elas coletivamente representam por 

meio das dimensões (fatores) encontrados, de modo que essas dimensões possam 

compor e validar o instrumento para identificar o traço latente, ou seja, o conhecimento 

a ser desaprendido na organização. 

4.3.1 Aplicação do instrumento e coleta de dados 

No presente estudo, optou-se por aplicar o instrumento livremente, 

compartilhando-o em grupos de WhatsApp, redes sociais, por e-mail e em grupos de 

estudo. O convite para que todos participassem teve como único critério o de ter 

vínculo de trabalho com uma organização, já que o objetivo da pesquisa é identificar 

a presença de conhecimento obsoleto a ser desaprendido nas organizações. Na carta 

de apresentação, foi demonstrada a intenção de investigar o fenômeno no nível 

organizacional, e todas as informações foram tratadas de maneira sigilosa.  

O questionário composto pelas 43 questões foi inserido na plataforma survey 

mokey, por meio da qual os participantes convidados a manifestar suas percepções. 

As assertivas do instrumento estavam dentro de uma escala Likert de cinco pontos, 

que varia de 1 – Discordo Totalmente a 5 – Concordo Totalmente. A pesquisa ficou 

disponível durante 20 dias. 

No total, 224 pessoas participaram da pesquisa por meio do preenchimento 

do questionário. 
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4.3.2 Tratamento e organização dos dados 

Os dados de todos os 224 questionários respondidos eletronicamente foram 

verificados com a finalidade de identificar eventuais inconsistências. O relatório 

fornecido pela plataforma survey monkey apresentou os dados já codificados e 

tabulados, o que facilitou a verificação. As questões fechadas exigiam respostas 

obrigatórias, porém, houve inconsistências, com respostas incompletas. Diante disso, 

foram excluídos da análise os respondentes que não completaram o questionário até 

o final, restando uma amostra de 160 participantes. 

Após a verificação, e ainda com a utilização do survey monkey, foi possível 

realizar a descrição dos dados obtidos em cada questão na forma de tabela, que 

continha os escores das opções de respostas e suas frequências relativas, além da 

representação em gráficos de barras. Na sequência, os dados foram transferidos para 

o aplicativo Excel 2010, com o objetivo de apresentar descritivamente os dados e, 

posteriormente, para o Statistical Package for the Sciences (SPSS) v. 22, que 

possibilitou realizar os procedimentos estatísticos. 

4.3.3 Apresentação descritiva dos dados 

A apresentação descritiva dos dados iniciou-se pela caracterização dos 

respondentes, a começar pelo ramo de atuação das organizações participantes. No 

Gráfico 1, é possível observar a predominância de empresas pertencentes ao ramo 

de prestação de serviços. 

Gráfico 1 – Ramo de atuação dos respondentes 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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Em relação ao tempo de vida das organizações, há predominância de 

organizações com longo tempo de vida, com mais de 21 anos, conforme pode-se 

observar no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Tempo de vida da organização 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

Por fim, quanto ao tamanho da organização em número de funcionários, 

prevaleceu as maiores, acima de 500 funcionários, conforme é demonstrado no 

Gráfico 3. 

Gráfico 3 – Tamanho da organização 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Levantou-se, ainda, as frequências das respostas de acordo com escala 

Likert. As questões foram agrupadas em dimensões quanto aos sinais, sintomas, 

facilitadores e barreiras levantados na literatura e transformados em variáveis 

observáveis (questões), conforme pode-se observar na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 – Frequência das respostas 
(continua) 

DIMENSÃO QUESTÃO 
Frequência % 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

A
T

IT
U

D
E

 E
 S

E
N

T
IM

E
N

T
O

  
  
  
  
  
  
  
  
 

D
O

 G
R

U
P

O
 

A organização me dá abertura para 
compartilhar conhecimentos. 

1,3% 6,3% 16,9% 48,1% 27,5% 

A organização me dá abertura para 
compartilhar quando percebo que 
processos de trabalho se tornam 
obsoletos. 

3,1% 14,4% 17,5% 45,6% 19,4% 

Sinto que a organização considera 
diferentes crenças e opiniões. 

3,1% 15,6% 24,4% 40,6% 16,3% 

Sinto-me acolhido pelo grupo de 
trabalho/pessoas da organização. 

1,9% 2,5% 10,0% 63,1% 22,5% 

C
O

M
P

A
R

T
IL

H
A

M
E

N
T

O
 D

E
  

C
O

N
H

E
C

IM
E

N
T

O
 

A organização me dá abertura para 
compartilhar conhecimentos. 

1,3% 6,3% 16,9% 48,1% 27,5% 

Acredito que as ferramentas de 
comunicação interna* utilizadas na 
empresa facilitam o compartilhamento de 
conhecimentos. 

3,1% 25,0% 16,9% 40,6% 14,4% 

Considero que meu gestor(a) promove 
momentos para compartilharmos 
conquistas e falhas nas nossas rotinas. 

6,9% 26,9% 21,9% 35,6% 8,8% 

Na minha equipe, compartilhamos uns 
com os outros quando algum processo 
está causando problemas. 

1,9% 6,9% 10,0% 56,3% 25,0% 

Nossa equipe enxerga os problemas que 
ocorrem nas rotinas como oportunidade 
para refletir sobre nosso contexto. 

2,5% 20,6% 23,8% 46,3% 6,9% 

E
S

P
A

Ç
O

 E
 R

E
C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

 

D
E

 E
R

R
O

S
 

Identifico que meu gestor(a) reconhece 
as falhas como uma oportunidade de 
melhoria. 

2,5% 23,1% 23,1% 39,4% 11,9% 

Percebo que, na organização, a 
mudança é vista como positiva. 

3,1% 12,5% 31,3% 42,5% 10,6% 

Quando ocorre um problema, paramos 
em equipe para analisar o que 
aconteceu. 

2,5% 30,6% 23,8% 35,0% 8,1% 

Vejo que, em nossa equipe, 
reconhecemos nossos erros falando 
sobre eles. 

4,4% 16,9% 21,9% 47,5% 9,4% 

Debatemos, em equipe, sobre caminhos 
alternativos na solução de nossos 
problemas. 

     

F
U

N
Ç

Ã
O

  
  
  
  

G
E

R
E

N
C

IA
L

 

Considero que meu gestor(a) envolve a 
equipe na busca de soluções para os 
problemas. 

3,8% 18,1% 21,9% 43,1% 13,1% 

Considero que meu gestor(a) promove 
momentos para compartilharmos 
conquistas e falhas nas nossas rotinas. 

6,9% 26,9% 21,9% 35,6% 8,8% 

Considero que meu gestor(a) incentiva 
que questionemos a forma como 
conduzimos as rotinas de trabalho. 

6,3% 21,9% 18,1% 41,9% 11,9% 
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Tabela 1 – Frequência das respostas 
(conclusão) 

DIMENSÃO QUESTÃO 
Frequência % 

Discordo 
Totalmente 

Discordo 
Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

L
Ó

G
IC

A
S

  
  
  
  
  
  

D
O

M
IN

A
N

T
E

S
 

Existem processos que executo sem 
saber ao certo por que é feito da forma 
como é. 

11,3% 28,8% 15,6% 33,8% 10,6% 

Mas não consigo colocá-las em prática. 5,0% 23,1% 32,5% 34,4% 5,0% 

Percebo que crenças e valores 
organizacionais impedem algumas 
mudanças. 

5,0% 19,4% 20,6% 39,4% 15,6% 

Considero meu gestor(a) resistente a 
mudanças. 

10,6% 36,9% 23,1% 23,1% 6,3% 

Você sente que falta tempo para dar 
conta da rotina de trabalho? 

1,3% 11,3% 42,5% 28,8% 16,3% 

R
IG

ID
E

Z
 E

 R
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
 

Considero que a organização estimula a 
autonomia no desenvolvimento do 
trabalho de cada um. 

3,8% 21,9% 26,3% 38,1% 10,0% 

Costumo testar novas maneiras de 
executar minhas rotinas de trabalho 
quando as maneiras antigas já não são 
mais eficientes. 

0,0% 6,9% 13,8% 56,9% 22,5% 

Na minha percepção, a empresa é aberta 
a mudanças. 

5,6% 15,6% 30,0% 38,1% 10,6% 

Percebo que, na organização, fazer 
perguntas é bem-vindo. 

3,1% 16,9% 25,0% 42,5% 12,5% 

Quando ocorre um problema, costumo 
parar para analisar o que aconteceu. 

0,0% 1,9% 10,0% 57,5% 30,6% 

Prefiro as velhas formas de fazer as 
coisas e tenho dúvida se a tecnologia 
pode ser solução para tudo. 

44,4% 43,1% 9,4% 2,5% ,6% 

C
O

N
F

L
IT

O
S

 

Existem processos que executo sem 
saber ao certo por que é feito da forma 
como é. 

11,3% 28,8% 15,6% 33,8% 10,6% 

Existem processos que não concordo 
com a maneira como são realizados. 

0,6% 6,3% 10,6% 64,4% 18,1% 

Mas não consigo colocá-las em prática. 5,0% 23,1% 32,5% 34,4% 5,0% 

Não me sinto confortável quando preciso 
abandonar a forma como executo minhas 
rotinas de trabalho. 

15,0% 49,4% 18,8% 15,0% 1,9% 

Sinto que há dificuldade em lidar com 
informações que conflitam com crenças e 
com a forma de fazer as coisas na 
organização. 

3,1% 16,3% 23,8% 45,0% 11,9% 

F
O

F
O

C
A

S
, 

R
U

M
O

R
E

S
, 

M
A

L
-

E
N

T
E

N
D

ID
O

S
 Percebo que decisões são tomadas com 

base em verdades parciais ou na 
interpretação de uma só pessoa sobre 
determinado assunto. 

2,5% 21,3% 23,8% 38,1% 14,4% 

Sinto que, na equipe, alguns assuntos 
ficam mal-entendidos. 

1,3% 16,3% 17,5% 53,1% 11,9% 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 D

E
 

R
E

A
L

IZ
A

R
 M

U
D

A
N

Ç
A

S
 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

S
 

Acredito que a organização busca 
incorporar a tecnologia na solução dos 
problemas. 

1,3% 12,5% 20,0% 46,9% 19,4% 

Acredito que as ferramentas de 
tecnologia utilizadas pela organização 
facilitam o nosso trabalho. 

3,1% 18,1% 24,4% 40,0% 14,4% 

Acredito que os sistemas de informação 
utilizados na empresa facilitam o 
compartilhamento de conhecimentos. 

5,6% 20,0% 20,6% 39,4% 14,4% 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.3.3.1 Análise dos dados      

Para analisar os dados oriundos das respostas dos questionários, foi 

necessária a utilização de ferramentas estatísticas específicas para determinar a 

correlação entre as diferentes percepções.  

Esta pesquisa foi submetida a uma análise fatorial exploratória para encontrar, 

por meio da redução dos dados e da maior correlação entre as variáveis, a estrutura 

em comum que há nelas, de modo que as dimensões (fatores) encontradas tenham 

significado, quando analisadas coletivamente, encontrando assim evidências de 

validade do instrumento de pesquisa para identificar o conhecimento a ser 

desaprendido. 

No que se refere à questão do tamanho da amostra, segundo Hair et al., 

(2006), é muito difícil o pesquisador realizar análise fatorial com amostra menor que 

50 observações, sendo preferível o tamanho da amostra maior ou igual a 100. Como 

regra geral, o mínimo é ter pelo menos cinco vezes mais observações do que o 

número de variáveis a serem analisadas, sendo o tamanho mais aceitável o de uma 

proporção de dez para um. Neste estudo, a amostra obtida de 160 respondentes 

aproxima-se muito do critério geral, já que para fatorial foram excluídas algumas 

questões (variáveis) que não são elegíveis a esse tipo de análise. Portanto, o mínimo 

desejável de cinco respostas para cada variável exigiria amostra de 170 

respondentes.  

Sendo assim, para iniciar a análise, os dados foram transportados do 

aplicativo Excel 2010 para o Statistical Package for the Sciences (SPSS) v. 22, sendo 

que, das 43 questões inicialmente elaboradas, 34 estavam de acordo com os critérios 

para análise fatorial, ou seja, questões fechadas de escala likert, caracterizadas no 

sistema como medida ordinal. Cinco questões foram importadas para o sistema, mas 

não fizeram parte da análise fatorial, pois foram caracterizadas como medida nominal. 

Fazem parte desse grupo as questões de caracterização das organizações, por 

exemplo. Por fim, quanto às questões que sequer entraram para o sistema, trata-se 

das abertas. 

Logo, desse ponto da pesquisa obtém-se nova organização e numeração das 

questões para análise fatorial, conforme segue. 

a) Q1 – A organização me dá abertura para compartilhar conhecimentos. 
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b) Q2 – Sinto que a organização considera diferentes crenças e opiniões. 

c) Q3 – Sinto-me acolhido pelo grupo de trabalho/pessoas da organização. 

d) Q4 – A organização me dá abertura para compartilhar quando percebo que 

processos de trabalho se tornam obsoletos. 

e) Q5 – Acredito que os sistemas de informação utilizados na empresa 

facilitam o compartilhamento de conhecimentos. 

f) Q6 – Acredito que as ferramentas de comunicação interna utilizadas na 

empresa facilitam o compartilhamento de conhecimentos. 

g) Q7 – Na minha equipe, compartilhamos uns com os outros quando algum 

processo está causando problemas. 

h) Q8 – Costumo testar novas maneiras de executar minhas rotinas de 

trabalho quando as maneiras antigas já não são mais eficientes. 

i) Q9 – Quando ocorre um problema, costumo parar para analisar o que 

aconteceu. 

j) Q10 – Existem processos que executo sem saber ao certo por que é feito 

da forma como é. 

k) Q11 – Percebo a oportunidade de melhoria nas rotinas de trabalho 

(resposta “sim” ou “não”, não entrou para análise fatorial). 

l) Q12 – Mas não consigo colocá-las em prática. 

m)Q13 – Identifico que meu gestor(a) reconhece as falhas como uma 

oportunidade de melhoria. 

n) Q14 – Percebo que, na organização, a mudança é vista como positiva. 

o) Q15 – Vejo que, em nossa equipe, reconhecemos nossos erros falando 

sobre eles. 

p) Q16 – Considero que meu gestor(a) envolve a equipe na busca de soluções 

para os problemas. 

q) Q17 – Considero que meu gestor(a) promove momentos para 

compartilharmos conquistas e falhas nas nossas rotinas. 

r) Q18 – Considero que meu gestor(a) incentiva que questionemos a forma 

como conduzimos as rotinas de trabalho. 

s) Q19 – Considero meu gestor(a) resistente a mudanças. 
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t) Q20 – Você considera que existem processos, rotinas ou ferramentas de 

trabalho obsoletas, que de alguma maneira não servem mais e 

atrapalham? (resposta “sim” ou “não”, não entrou para análise fatorial). 

u) Q21 – Você sente que falta tempo para dar conta da rotina de trabalho? 

v) Q22 – Acredito que a organização busca incorporar a tecnologia na solução 

dos problemas. 

w) Q23 – Acredito que as ferramentas de tecnologia utilizadas pela 

organização facilitam o nosso trabalho. 

x) Q24 – Prefiro as velhas formas de fazer as coisas e tenho dúvida se a 

tecnologia pode ser solução para tudo. 

y) Q25 – Percebo que as crenças e os valores organizacionais impedem 

algumas mudanças. 

z) Q26 – Percebo que, na organização, fazer perguntas é bem-vindo. 

aa) Q27 – Não me sinto confortável quando preciso abandonar a forma 

como executo minhas rotinas de trabalho. 

bb) Q28 – Na minha percepção, a empresa é aberta a mudanças. 

cc) Q29 – Considero que a organização estimula a autonomia no 

desenvolvimento do trabalho de cada um. 

dd) Q30 – Debatemos, em equipe, sobre caminhos alternativos na solução 

de nossos problemas. 

ee) Q31 – Sinto que há dificuldade em lidar com informações que conflitam 

com crenças e com a forma de fazer as coisas na organização. 

ff) Q32 – Nossa equipe enxerga os problemas que ocorrem nas rotinas como 

oportunidade para refletir sobre nosso contexto. 

gg) Q33 – Existem processos que não concordo da maneira como são 

realizados. 

hh) Q34 – Quando ocorre um problema, paramos em equipe para analisar o 

que aconteceu. 

ii) Q35 – Percebo que decisões são tomadas com base em verdades parciais 

ou na interpretação de uma só pessoa sobre determinado assunto. 

jj) Q36 – Sinto que, na equipe, alguns assuntos ficam mal-entendidos.  
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Encontrado o conjunto de variáveis aptas à análise fatorial, por meio da 

amostra de 160 respondentes, o primeiro teste foi realizado para verificar se as 

variáveis são suficientemente correlacionadas umas com as outras para produzir 

fatores representativos.  

Um modo inicial de determinar a adequação da análise fatorial é por meio do 

teste de esfericidade de Bartlett, um teste estatístico para a avaliar se há a presença 

de correlações entre as variáveis. Ele fornece a significância estatística de que a 

matriz apresenta correlações consideráveis entre pelo menos algumas das variáveis 

(HAIR et al., 2006). A literatura indica um teste de esfericidade de Bartlett 

estatisticamente significante como sign. < 0,05; a presente pesquisa apresentou 

0,0001, indicando que há correlações significativas entre as variáveis originais. 

Um segundo teste inicial trata da Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação 

de amostragem (KMO), cujos valores variam de 0 a 1, e que avalia a adequação da 

amostra quanto ao grau de correlação parcial entre os valores, sendo que, quanto 

mais próximo de 1 o seu valor, mais adequada é a utilização da técnica de análise 

fatorial (MORAES, 2016). Nesta pesquisa o teste alcançou KMO de 0,900, indicando 

adequação da análise fatorial. 

Realizados os testes iniciais, que validam a adequação da análise fatorial 

como medida estatística para esta pesquisa, na sequência foram estabelecidos os 

métodos de extração dos fatores. 

4.3.4  Método de extração dos fatores 

O método de extração utilizado foi o de análise do eixo principal, por tratar-se 

de método adequado à redução de dados, ou seja, ao número mínimo de fatores 

necessários para explicar a porção máxima da variância total representada no 

conjunto original de variáveis (HAIR et al., 2006). 

Quanto ao número de fatores a ser extraídos, utilizou-se o critério da raiz 

latente ou autovalor. Nesse critério, o raciocínio é que qualquer fator individual deve 

explicar a variância de pelo menos uma variável se este há de ser mantido para 

interpretação. Com a análise de componentes, cada variável contribui com um valor 1 

do autovalor total. Logo, apenas os fatores que têm raízes latentes ou autovalores 

maiores que 1 são considerados significantes; todos os fatores com raízes latentes 
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menores que 1 são considerados insignificantes e são descartados (HAIR et al., 2006). 

A literatura ainda indica que usar o autovalor para estabelecer um corte é mais 

confiável quando o número de variáveis está entre 20 e 50, como é o caso desta 

pesquisa. 

Na presente pesquisa, com 34 variáveis em análise fatorial, bem como 

amostra de 160 respondentes, utilizando-se o critério de autovalor chegou-se a oito 

fatores como estrutura latente. Conforme é possível verificar na Tabela 2, a estrutura 

de oito fatores corresponde a 65,719% da variância total explicada, sendo que a 

literatura sugere que esse índice esteja em 60% ou mais. 

Tabela 2 – Variância total explicada 

Componente 
Autovalores iniciais 

Somas de extração de  
carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% cumulativa Total 

% de 
variância 

% cumulativa 

1 12,088 35,554 35,554 12,088 35,554 35,554 
2 2,092 6,153 41,707 2,092 6,153 41,707 
3 1,825 5,368 47,075 1,825 5,368 47,075 
4 1,516 4,458 51,533 1,516 4,458 51,533 
5 1,432 4,212 55,745 1,432 4,212 55,745 
6 1,305 3,839 59,584 1,305 3,839 59,584 
7 1,069 3,144 62,728 1,069 3,144 62,728 
8 1,017 2,991 65,719 1,017 2,991 65,719 
9 ,961 2,826 68,546       
10 ,891 2,619 71,165       
11 ,817 2,403 73,568       
12 ,748 2,199 75,766       
13 ,708 2,082 77,849       
14 ,626 1,840 79,689       
15 ,621 1,828 81,516       
16 ,569 1,673 83,190       
17 ,532 1,565 84,755       
18 ,495 1,455 86,209       
19 ,489 1,438 87,648       
20 ,448 1,317 88,965       
21 ,411 1,208 90,174       
22 ,381 1,122 91,295       
23 ,360 1,058 92,353       
24 ,333 ,979 93,332       
25 ,322 ,946 94,278       
26 ,295 ,869 95,146       
27 ,283 ,833 95,979       
28 ,260 ,764 96,743       
29 ,239 ,703 97,446       
30 ,216 ,634 98,080       
31 ,201 ,592 98,672       
32 ,176 ,518 99,190       
33 ,159 ,468 99,658       
34 ,116 ,342 100,000       

Fonte: elaborado pela autora. 
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O primeiro dado de carga dos fatores veio da matriz não rotacionada, 

contendo as cargas fatoriais para cada variável sobre cada fator. Cargas fatoriais são 

o meio de interpretar o papel que cada variável tem na definição de cada fator (HAIR 

et al., 2006).  

Embora cargas fatoriais de ± 0,30 a ± 0,40 sejam minimamente aceitáveis, 

levou-se em consideração o número de amostra da pesquisa, de 160 respondentes, 

para o critério carga fatorial significante acima de 0,45 (HAIR et al., 2006). A literatura 

indica que a carga deve exceder 0,70 para que o fator explique 50% da variância de 

uma variável, logo, quanto maior o valor absoluto da carga fatorial, mais importante a 

carga na interpretação da matriz fatorial. 

Conforme se observa na Tabela 3 a seguir, foi possível atingir a meta de 

redução de dados, um dos objetivos da análise fatorial, já que na análise bibliográfica 

foram levantados 11 sinais e sintomas e 11 barreiras e facilitadores, sendo que estes 

desdobraram-se em 43 questões, dando origem ao instrumento de pesquisa. A matriz 

fatorial não rotacionada resultou no agrupamento das questões em oito fatores. 

Contudo, antes de definir a matriz fatorial, que melhor explica os constructos 

levantados na teoria, algumas métricas foram analisadas pela pesquisadora, tais 

como concentração de questões em um único fator e volume de cargas cruzadas 

(quando uma questão tem significância em mais de um fator, o que deve levar 

inclusive à exclusão desses casos). Por fim, pela matriz inicial não rotacionada, a 

questão 8 (q8) não atingiu significância em nenhum fator, o que a levaria à exclusão. 
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Tabela 3 – Matriz fatorial não rotacionada 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q1 ,73 –,01 ,18 –,04 –,01 –,10 ,31 ,06 
q2 ,53 –,04 ,23 ,02 ,02 –,45 ,04 ,05 
q3 ,54 –,07 ,20 ,15 ,22 –,45 –,15 –,13 
q4 ,74 ,04 ,19 –,13 –,09 –,08 ,03 ,11 
q5 ,52 ,32 –,07 ,50 –,14 ,19 –,08 –,04 
q6 ,52 ,37 –,14 ,46 –,06 ,00 ,01 –,22 
q7 ,55 –,31 ,08 ,37 ,17 –,11 –,03 ,05 
q8 ,25 –,28 ,39 ,27 –,30 ,02 –,14 ,15 
q9 ,32 –,18 ,15 ,25 –,19 –,19 ,64 –,23 
q10 –,56 ,00 ,07 ,11 ,30 –,11 ,00 –,10 
q12 –,51 ,06 ,14 –,05 ,09 ,20 –,13 ,11 
q13 ,73 ,00 –,01 –,24 ,22 –,05 –,24 –,01 
q14 ,72 ,20 ,19 –,09 –,07 –,09 –,12 ,22 
q15 ,48 –,58 –,15 ,09 ,15 ,09 –,06 ,17 
q16 ,78 –,02 ,13 –,11 ,35 ,06 –,02 –,13 
q17 ,75 ,07 ,07 ,03 ,27 ,26 –,07 –,06 
q18 ,74 ,08 ,18 –,20 ,24 –,05 –,03 –,11 
q19 –,73 –,12 –,02 ,28 –,16 ,01 ,15 ,27 
q21 –,14 ,01 ,45 –,16 ,13 ,58 ,23 –,26 
q22 ,59 ,26 ,20 ,14 –,25 ,35 –,05 –,10 
q23 ,53 ,41 ,19 ,27 –,25 –,07 –,25 –,07 
q24 –,04 ,56 –,22 ,04 ,33 –,01 ,39 ,30 
q25 –,50 –,15 ,39 ,10 ,28 –,14 ,07 –,34 
q26 ,77 ,09 ,15 –,26 –,02 ,01 ,06 ,23 
q27 –,23 ,55 –,11 ,25 ,49 –,04 ,01 ,16 
q28 ,81 ,19 ,21 –,15 –,08 ,03 ,00 ,10 
q29 ,69 ,06 ,07 –,12 –,13 –,02 ,28 ,27 
q30 ,67 –,31 ,01 ,18 ,13 ,30 ,04 ,05 
q31 –,63 ,09 ,33 ,20 ,20 ,00 ,01 ,03 
q32 ,66 –,32 –,19 ,22 ,22 ,06 ,00 ,10 
q33 –,52 –,10 ,47 ,07 ,16 ,12 ,06 ,29 
q34 ,63 –,28 –,27 ,22 ,14 ,24 ,03 ,12 
q35 –,61 –,07 ,24 ,23 ,04 –,06 –,13 ,24 
q36 –,55 ,10 ,51 ,01 –,02 ,04 –,09 ,17 

 Fonte: elaborado pela autora. 

Nota:  Carga fatorial >0,45 

 Carga cruzada 

 Carga fatorial <0,45 

No entanto, na maioria dos casos, a matriz rotacionada não é suficiente para 

fornecer informações que ofereçam interpretação mais adequada das variáveis sob 

exame. Então, parte-se para a rotação dos fatores, para que a análise se torne mais 

simples e mais significativa teoricamente (HAIR et al., 2006). 

O método de rotação tem por objetivo transformar os coeficientes dos 

componentes principais retidos em uma estrutura simplificada. Como as cargas 

fatoriais são pontos entre eixos (fatores), pode-se girá-los sem alterar a distância entre 

os pontos (relação entre fator e variável) (MORAES, 2016).  
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Existem alguns métodos de rotação que podem ser utilizados. Para esta pesquisa, 

optou-se pelo Varimax, que minimiza o número de variáveis que têm altas cargas em 

um fator, simplificando a interpretação dos fatores e priorizando apenas alguns pesos 

significativos e todos os outros próximos de zero. Além disso, este é o mais utilizado. 

Na Tabela 4 a seguir, apresenta-se a mesma estrutura de variáveis agrupadas 

em oito fatores, com melhor distribuição de cargas entre estes. A q8 encontra correlação 

significativa o suficiente em um fator, porém, as cargas cruzadas permanecem na matriz. 

Tabela 4 – Matriz fatorial: método de rotação Varimax 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q1 ,58 ,24 ,13 –,12 ,25 ,01 ,43 ,01 
q2 ,56 ,10 ,08 ,01 ,01 –,09 ,31 –,33 
q3 ,58 ,22 ,17 –,04 –,28 –,09 ,17 –,35 
q4 ,64 ,17 ,18 –,10 ,32 –,12 ,18 –,05 
q5 ,11 ,24 ,76 –,13 ,14 ,09 ,06 –,02 
q6 ,17 ,15 ,70 –,29 –,02 ,17 ,17 –,08 
q7 ,30 ,60 ,20 ,03 –,08 –,12 ,21 –,20 
q8 ,11 ,22 ,25 ,34 ,14 –,45 ,14 –,08 
q9 ,08 ,12 ,11 –,11 –,01 –,09 ,84 ,05 
q10 –,28 –,15 –,20 ,25 –,45 ,19 –,07 ,00 
q12 –,27 –,18 –,14 ,33 –,09 ,07 –,28 ,18 
q13 ,69 ,29 ,07 –,29 ,09 –,05 –,17 –,07 
q14 ,66 ,12 ,29 –,03 ,35 –,03 ,02 –,13 
q15 ,16 ,73 –,13 –,11 ,11 –,22 ,02 –,10 
q16 ,72 ,40 ,13 –,24 –,04 ,03 ,05 ,15 
q17 ,57 ,45 ,31 –,19 ,07 ,07 –,05 ,22 
q18 ,76 ,21 ,13 –,21 ,02 ,00 ,06 ,08 
q19 –,71 –,13 –,17 ,43 ,00 ,07 ,07 –,09 
q21 ,04 –,07 –,03 ,20 –,12 –,05 ,05 ,81 
q22 ,34 ,10 ,61 –,09 ,28 –,14 ,05 ,28 
q23 ,38 –,07 ,70 –,03 ,11 –,08 ,02 –,15 
q24 ,01 –,10 ,02 ,01 ,16 ,82 ,08 ,01 
q25 –,13 –,18 –,20 ,33 –,64 –,06 ,13 ,16 
q26 ,69 ,19 ,10 –,11 ,44 –,01 ,10 ,02 
q27 –,06 –,08 ,16 ,17 –,22 ,74 –,20 –,08 
q28 ,70 ,14 ,29 –,13 ,37 –,05 ,11 ,04 
q29 ,49 ,20 ,10 –,11 ,51 ,05 ,32 –,02 
q30 ,30 ,68 ,20 –,11 ,15 –,12 ,11 ,17 
q31 –,29 –,23 –,07 ,54 –,36 ,16 –,05 ,10 
q32 ,28 ,72 ,12 –,21 ,09 –,02 ,10 –,11 
q33 –,18 –,08 –,23 ,71 –,11 ,05 –,03 ,18 
q34 ,16 ,73 ,16 –,25 ,20 ,01 ,05 ,01 
q35 –,38 –,13 –,10 ,58 –,19 ,00 –,12 –,12 
q36 –,14 –,36 –,07 ,65 –,11 –,04 –,11 ,12 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 
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A carga cruzada ocorre quando uma variável demonstra ter mais de uma 

carga significante em mais de um fator. Faz parte da interpretação da matriz encontrar 

tais observações, sob o critério de ser cruzada quando apresenta carga que esteja no 

intervalo de diferença de 0,10 para mais ou para menos. 

A questão da carga cruzada é que todas as variáveis devem ser consideradas 

para rotular e interpretar um fator. Se há variáveis que compartilham fatores, isso pode 

ser contraditório, uma vez que a intenção é que cada fator represente um constructo 

teórico diferente, de modo que juntos possam validar o instrumento para identificar o 

conhecimento a ser desaprendido. Em última instância, o objetivo de uma análise 

fatorial também é minimizar o número de cargas significantes sobre cada linha da 

matriz fatorial, de modo que cada variável se associe a um único fator. 

Sendo assim, elegeram-se como candidatas a eliminação, as variáveis com 

cargas cruzadas e sua persistência na matriz fatorial. Conforme apontado na Tabela 

4 anterior, observa-se que a q12 apresenta carga inferior ao critério estabelecido de 

significância <0,45 e apresenta carga cruzada em dois outros fatores, sendo então 

eliminada da matriz fatorial. Esta é uma variável que não contribui para a pesquisa, 

uma vez que se trata de uma questão complementar a outra que sequer entrou para 

análise fatorial, por apresentar característica de medida nominal.  

Após eliminação da q12, foi rodada no SPSS uma nova matriz fatorial, 

chegando a uma nova estrutura fatorial, como mostra a Tabela 5 a seguir. Na nova 

matriz, verifica-se novamente em cada variável a sua carga mais significante >0,45 e 

a existência de cargas cruzadas. Utilizando-se dos mesmos critérios citados 

anteriormente, a q8 presenta características para sua eliminação, com carga fatorial 

<0,45 e carga cruzada. 

Vale ressaltar que, embora a q10 apresente significância <0,45, igual a q8, o 

primeiro critério de eliminação é a carga cruzada, uma vez que por meio dela é que é 

possível minimizar a ambiguidade na interpretação da matriz, sendo esta uma das 

principais funções da análise fatorial. 
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Tabela 5 – Matriz fatorial Varimax sem q12 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q1 ,58 ,24 ,13 –,13 ,20 ,00 ,48 ,00 
q2 ,54 ,10 ,08 –,01 –,04 –,09 ,36 –,34 
q3 ,55 ,22 ,18 –,04 –,32 –,09 ,19 –,36 
q4 ,66 ,17 ,18 –,08 ,28 –,11 ,19 –,06 
q5 ,12 ,24 ,76 –,12 ,13 ,10 ,07 –,02 
q6 ,16 ,15 ,71 –,31 –,04 ,17 ,20 –,09 
q7 ,29 ,60 ,20 ,04 –,10 –,11 ,22 –,20 
q8 ,12 ,24 ,25 ,40 ,15 –,43 ,10 –,07 
q9 ,06 ,14 ,12 –,09 –,02 –,10 ,80 ,06 
q10 –,31 –,16 –,20 ,22 –,43 ,19 –,07 ,00 
q13 ,70 ,30 ,07 –,27 ,07 –,05 –,15 –,09 
q14 ,67 ,12 ,28 –,01 ,32 –,02 ,05 –,15 
q15 ,17 ,73 –,13 –,09 ,11 –,22 ,02 –,10 
q16 ,73 ,41 ,13 –,21 –,06 ,03 ,04 ,14 
q17 ,59 ,46 ,31 –,15 ,06 ,08 –,07 ,22 
q18 ,77 ,22 ,13 –,18 ,00 ,00 ,04 ,07 
q19 –,72 –,14 –,17 ,41 ,02 ,08 ,07 –,08 
q21 ,04 –,08 –,04 ,17 –,13 –,05 ,07 ,81 
q22 ,36 ,10 ,61 –,05 ,27 –,13 ,04 ,27 
q23 ,39 –,06 ,70 –,01 ,10 –,07 ,02 –,16 
q24 ,02 –,09 ,01 ,01 ,17 ,83 ,06 ,01 
q25 –,17 –,18 –,20 ,31 –,65 –,06 ,12 ,16 
q26 ,71 ,19 ,09 –,09 ,41 –,01 ,13 ,00 
q27 –,07 –,09 ,15 ,14 –,22 ,74 –,19 –,08 
q28 ,72 ,14 ,29 –,11 ,33 –,05 ,14 ,03 
q29 ,51 ,19 ,10 –,12 ,46 ,04 ,38 –,03 
q30 ,31 ,68 ,19 –,10 ,14 –,12 ,12 ,16 
q31 –,30 –,23 –,08 ,55 –,34 ,17 –,09 ,12 
q32 ,28 ,72 ,12 –,21 ,07 –,02 ,12 –,12 
q33 –,19 –,09 –,24 ,69 –,11 ,07 –,02 ,18 
q34 ,18 ,74 ,16 –,22 ,21 ,01 ,04 ,01 
q35 –,39 –,14 –,11 ,58 –,17 ,02 –,13 –,11 
q36 –,15 –,37 –,08 ,64 –,12 –,02 –,11 ,13 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

 Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

Dessa forma, q8 foi eliminada da matriz fatorial, levando a uma nova rodagem 

dos índices e a uma nova matriz, conforme demonstrado na Tabela 6, em que q10 

aparece como candidata à eliminação, pois apresenta significância <0,45 e carga 

cruzada. 
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Tabela 6 – Matriz fatorial Varimax sem q8 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 8 

q1 ,60 ,25 –,15 ,14 ,00 ,46 –,11 –,01 
q2 ,54 ,12 ,02 ,11 –,11 ,32 ,12 –,35 
q3 ,51 ,21 –,12 ,15 –,04 ,18 ,45 –,30 
q4 ,69 ,17 –,14 ,18 –,10 ,19 –,17 –,06 
q5 ,13 ,24 –,13 ,76 ,11 ,07 –,10 –,03 
q6 ,15 ,15 –,28 ,72 ,15 ,18 ,07 –,09 
q7 ,27 ,59 –,03 ,19 –,07 ,23 ,19 –,17 
q9 ,08 ,14 –,11 ,12 –,09 ,79 ,06 ,07 
q10 –,36 –,18 ,19 –,23 ,22 –,06 ,41 ,05 
q13 ,68 ,31 –,29 ,07 –,05 –,18 ,02 –,08 
q14 ,71 ,12 –,09 ,27 ,01 ,05 –,20 –,15 
q15 ,17 ,74 –,08 –,11 –,23 ,01 –,10 –,12 
q16 ,70 ,42 –,23 ,13 ,03 ,00 ,14 ,16 
q17 ,58 ,46 –,18 ,31 ,08 –,10 –,01 ,22 
q18 ,75 ,22 –,23 ,11 ,02 ,02 ,11 ,09 
q19 –,69 –,14 ,42 –,17 ,08 ,11 –,11 –,10 
q21 ,03 –,09 ,16 –,05 –,03 ,07 ,09 ,83 
q22 ,39 ,11 –,06 ,62 –,13 ,04 –,24 ,26 
q23 ,40 –,06 –,04 ,70 –,06 ,01 –,02 –,15 
q24 ,04 –,11 –,04 –,01 ,84 ,06 –,16 ,02 
q25 –,23 –,17 ,36 –,20 –,07 ,10 ,59 ,20 
q26 ,75 ,20 –,13 ,11 –,02 ,12 –,31 –,01 
q27 –,10 –,11 ,12 ,13 ,76 –,19 ,21 –,05 
q28 ,75 ,14 –,18 ,29 –,03 ,13 –,21 ,03 
q29 ,56 ,19 –,17 ,10 ,05 ,38 –,36 –,05 
q30 ,31 ,69 –,12 ,21 –,12 ,12 –,10 ,15 
q31 –,32 –,21 ,61 –,07 ,16 –,09 ,25 ,12 
q32 ,27 ,73 –,21 ,13 –,03 ,11 –,02 –,12 
q33 –,18 –,06 ,76 –,22 ,04 –,02 ,03 ,15 
q34 ,18 ,72 –,29 ,15 ,04 ,04 –,16 ,01 
q35 –,39 –,12 ,63 –,09 ,00 –,11 ,10 –,13 
q36 –,14 –,34 ,70 –,06 –,04 –,11 ,05 ,10 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

Após a eliminação da q10, como é possível verificar na Tabela 7 a seguir, pelo 

critério de kaiser, autovalor acima de 1,0, o número de fatores diminui para 7 e não há 

mais cargas com significância abaixo de 0,45. Porém, as cargas cruzadas persistem, 

indicando ainda possíveis ambiguidades na análise. 
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Tabela 7 – Matriz fatorial Varimax sem q10 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

q1 ,57 ,24 –,17 ,14 ,51 ,00 ,05 
q2 ,49 ,10 ,03 ,11 ,34 –,11 ,41 
q3 ,51 ,27 ,11 ,12 ,11 ,00 ,52 
q4 ,66 ,15 –,20 ,18 ,26 –,09 ,06 
q5 ,13 ,24 –,17 ,76 ,08 ,11 ,03 
q6 ,15 ,19 –,20 ,70 ,13 ,19 ,18 
q7 ,26 ,60 ,05 ,18 ,21 –,06 ,26 
q9 ,05 ,19 –,01 ,12 ,74 –,07 ,04 
q13 ,70 ,30 –,25 ,06 –,15 –,05 ,14 
q14 ,67 ,06 –,21 ,28 ,15 –,01 ,10 
q15 ,15 ,70 –,16 –,10 ,07 –,26 ,07 
q16 ,73 ,44 –,11 ,13 ,01 ,04 –,03 
q17 ,61 ,47 –,13 ,30 –,07 ,10 –,15 
q18 ,78 ,24 –,13 ,11 ,03 ,03 ,02 
q19 –,73 –,18 ,29 –,16 ,12 ,07 –,03 
q21 ,10 –,02 ,33 –,06 ,03 ,00 –,71 
q22 ,39 ,09 –,16 ,64 ,10 –,17 –,30 
q23 ,38 –,07 –,07 ,71 ,04 –,07 ,17 
q24 ,02 –,14 –,12 –,01 ,10 ,83 –,09 
q25 –,19 –,07 ,68 –,22 –,03 –,01 ,04 
q26 ,72 ,14 –,28 ,12 ,23 –,04 –,05 
q27 –,09 –,09 ,19 ,11 –,23 ,77 ,09 
q28 ,73 ,10 –,27 ,30 ,22 –,05 –,05 
q29 ,51 ,13 –,36 ,13 ,49 ,01 –,05 
q30 ,32 ,68 –,14 ,21 ,16 –,13 –,15 
q31 –,32 –,20 ,66 –,07 –,12 ,17 –,08 
q32 ,27 ,71 –,23 ,13 ,14 –,04 ,14 
q33 –,20 –,12 ,66 –,19 ,04 ,01 –,22 
q34 ,19 ,71 –,34 ,15 ,07 ,03 –,04 
q35 –,42 –,16 ,54 –,08 –,09 –,02 ,06 
q36 –,16 –,39 ,61 –,03 –,06 –,08 –,17 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

Seguindo com o critério de eliminação por carga cruzada, tem-se q1, q2, q3 e 

q29 como candidatas à eliminação, utilizando-se como critério de escolha a questão 

com menor significância, embora todas estejam acima de 0,45. Dessa forma, elege-

se a q2 para ser excluída, chegando a uma nova matriz fatorial, conforme Tabela 8 a 

seguir. 

  



82 

 

 

Tabela 8 – Matriz fatorial Varimax sem q2 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

q1 ,58 ,23 –,16 ,14 ,51 –,01 –,04 
q3 ,53 ,24 ,13 ,12 ,15 –,01 –,54 
q4 ,67 ,14 –,19 ,18 ,26 –,09 –,06 
q5 ,13 ,24 –,17 ,76 ,08 ,11 –,03 
q6 ,16 ,19 –,19 ,70 ,14 ,19 –,18 
q7 ,28 ,58 ,07 ,18 ,24 –,07 –,29 
q9 ,06 ,17 –,01 ,11 ,76 –,07 –,03 
q13 ,71 ,30 –,24 ,06 –,15 –,05 –,15 
q14 ,69 ,05 –,20 ,28 ,15 –,02 –,11 
q15 ,15 ,71 –,16 –,09 ,05 –,26 –,05 
q16 ,73 ,44 –,10 ,12 ,01 ,04 ,03 
q17 ,60 ,48 –,12 ,30 –,09 ,11 ,17 
q18 ,78 ,24 –,12 ,10 ,04 ,03 –,03 
q19 –,73 –,19 ,28 –,16 ,13 ,06 ,02 
q21 ,09 –,01 ,32 –,07 ,03 ,01 ,69 
q22 ,38 ,10 –,17 ,65 ,07 –,16 ,33 
q23 ,39 –,08 –,07 ,71 ,04 –,07 –,16 
q24 ,02 –,14 –,12 –,01 ,09 ,83 ,09 
q25 –,19 –,09 ,69 –,23 ,00 –,01 –,06 
q26 ,73 ,15 –,28 ,12 ,22 –,04 ,08 
q27 –,09 –,09 ,19 ,12 –,22 ,77 –,09 
q28 ,74 ,10 –,26 ,30 ,21 –,06 ,06 
q29 ,51 ,14 –,36 ,13 ,46 ,01 ,09 
q30 ,33 ,67 –,12 ,20 ,18 –,13 ,11 
q31 –,32 –,21 ,66 –,07 –,10 ,16 ,07 
q32 ,26 ,72 –,23 ,14 ,12 –,04 –,11 
q33 –,21 –,11 ,64 –,19 ,02 ,01 ,25 
q34 ,19 ,72 –,34 ,15 ,06 ,04 ,04 
q35 –,43 –,16 ,53 –,07 –,10 –,02 –,04 
q36 –,19 –,38 ,58 –,02 –,10 –,08 ,24 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

Na nova matriz, novos índices foram encontrados, de modo que q29 

apresenta as maiores características para eliminação, pois tem as menores cargas e 

carga cruzada. Sendo eliminada, chega-se à Tabela 9 a seguir. 
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Tabela 9 – Matriz fatorial Varimax sem q29 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

q1 ,59 ,22 –,18 ,19 –,07 ,39 –,01 
q3 ,54 ,22 ,07 ,05 ,04 ,33 –,47 
q4 ,69 ,14 –,18 ,21 –,12 ,15 –,06 
q5 ,14 ,25 –,15 ,75 ,13 ,08 –,04 
q6 ,16 ,17 –,22 ,66 ,23 ,24 –,14 
q7 ,29 ,58 ,04 ,15 –,06 ,28 –,26 
q9 ,08 ,11 –,12 ,14 –,14 ,79 ,09 
q13 ,71 ,30 –,23 ,04 –,01 –,12 –,14 
q14 ,70 ,07 –,16 ,32 –,06 ,01 –,14 
q15 ,16 ,73 –,12 –,07 –,28 –,05 –,09 
q16 ,73 ,42 –,12 ,09 ,07 ,07 ,08 
q17 ,60 ,47 –,13 ,27 ,14 –,04 ,19 
q18 ,78 ,21 –,14 ,08 ,05 ,09 ,02 
q19 –,72 –,16 ,32 –,11 ,00 ,02 –,04 
q21 ,07 –,05 ,27 –,09 ,03 ,14 ,77 
q22 ,38 ,11 –,13 ,67 –,16 –,02 ,30 
q23 ,40 –,06 –,02 ,70 –,04 ,02 –,20 
q24 ,02 –,14 –,13 ,03 ,76 –,01 ,09 
q25 –,20 –,14 ,59 –,32 ,06 ,30 ,04 
q26 ,74 ,17 –,23 ,18 –,10 ,01 ,04 
q27 –,11 –,09 ,19 ,08 ,80 –,14 –,09 
q28 ,75 ,12 –,23 ,34 –,09 ,06 ,04 
q30 ,34 ,67 –,12 ,21 –,15 ,13 ,12 
q31 –,33 –,20 ,67 –,10 ,18 –,03 ,05 
q32 ,27 ,73 –,23 ,14 –,04 ,08 –,10 
q33 –,22 –,07 ,70 –,15 –,03 –,10 ,18 
q34 ,19 ,71 –,34 ,16 ,03 ,02 ,05 
q35 –,42 –,13 ,58 –,07 –,03 –,14 –,11 
q36 –,19 –,34 ,65 ,00 –,09 –,19 ,15 

Fonte: elaborado pela autora. 
Nota: 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

Com a eliminação da q29, chega-se a uma matriz fatorial mais próxima do 

objetivo de redução de dados e sem vestígios de ambiguidades. Porém, ainda 

persistem as cargas cruzadas, na q3, que vem se apresentando desde a Tabela 6. 

Dessa forma, decide-se por eliminá-la, e roda-se uma nova versão de matriz fatorial 

conforme Tabela 10 a seguir. 
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Tabela10 – Matriz fatorial Varimax sem q3 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

q1 ,60 ,25 –,18 ,17 –,04 ,40 ,00 
q4 ,71 ,17 –,15 ,18 –,09 ,20 –,10 
q5 ,13 ,24 –,17 ,77 ,11 ,04 –,01 
q6 ,13 ,18 –,27 ,70 ,20 ,17 –,02 
q7 ,28 ,62 ,04 ,15 –,03 ,27 –,18 
q9 ,11 ,13 –,08 ,11 –,09 ,85 ,04 
q13 ,68 ,32 –,27 ,04 –,02 –,15 –,06 
q14 ,74 ,09 –,11 ,27 –,01 ,08 –,23 
q15 ,15 ,73 –,12 –,08 –,28 –,05 –,09 
q16 ,69 ,44 –,18 ,12 ,05 ,00 ,20 
q17 ,57 ,47 –,17 ,29 ,11 –,09 ,25 
q18 ,77 ,24 –,17 ,08 ,06 ,07 ,09 
q19 –,68 –,17 ,37 –,14 ,03 ,08 –,14 
q21 ,01 –,10 ,18 –,03 –,05 ,03 ,86 
q22 ,41 ,08 –,11 ,65 –,18 ,01 ,19 
q23 ,41 –,04 –,02 ,69 –,04 ,02 –,19 
q24 ,06 –,14 –,08 ,00 ,80 ,06 –,03 
q25 –,25 –,11 ,53 –,27 ,05 ,21 ,23 
q26 ,78 ,18 –,19 ,13 –,06 ,08 –,07 
q27 –,12 –,08 ,16 ,10 ,80 –,18 –,01 
q28 ,76 ,12 –,22 ,32 –,08 ,08 ,01 
q30 ,34 ,66 –,13 ,21 –,15 ,12 ,11 
q31 –,32 –,20 ,66 –,09 ,19 –,05 ,09 
q32 ,25 ,74 –,24 ,14 –,04 ,06 –,07 
q33 –,17 –,08 ,75 –,19 ,00 –,05 ,09 
q34 ,20 ,70 –,32 ,15 ,03 ,04 ,00 
q35 –,39 –,12 ,62 –,10 ,00 –,09 –,16 
q36 –,16 –,35 ,66 –,02 –,09 –,16 ,10 

Fonte: elaborado pela autora. 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

 

Prosseguindo com os critérios pré-estabelecidos, elimina-se também a q17, 

por apresentar carga cruzada, conforme Tabela 11 a seguir. Após a eliminação desse 

item, com base no critério de Kaizer, apenas seis fatores têm autovalores acima de 

1,0. 
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Tabela 11 – Matriz fatorial sem q17 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 

q1 ,56 ,30 –,21 ,25 –,07 ,26 
q4 ,69 ,21 –,15 ,23 –,10 ,05 
q5 ,14 ,23 –,16 ,75 ,12 –,01 
q6 ,14 ,20 –,27 ,70 ,21 ,07 
q7 ,25 ,68 ,01 ,21 –,05 ,04 
q9 ,02 ,22 –,19 ,27 –,18 ,60 
q13 ,70 ,30 –,23 ,02 ,00 –,17 
q14 ,71 ,13 –,12 ,32 –,03 –,12 
q15 ,17 ,72 –,12 –,10 –,28 –,12 
q16 ,71 ,40 –,15 ,08 ,06 ,12 
q18 ,77 ,23 –,16 ,09 ,05 ,09 
q19 –,72 –,13 ,33 –,10 ,01 –,02 
q21 ,11 –,16 ,26 –,16 ,04 ,66 
q22 ,44 ,05 –,07 ,61 –,15 ,12 
q23 ,39 –,03 –,02 ,71 –,05 –,14 
q24 ,03 –,14 –,11 ,03 ,77 ,02 
q25 –,27 –,09 ,51 –,25 ,04 ,34 
q26 ,77 ,19 –,18 ,16 –,07 –,01 
q27 –,12 –,08 ,18 ,07 ,83 –,12 
q28 ,76 ,13 –,20 ,33 –,07 ,04 
q30 ,37 ,66 –,11 ,19 –,13 ,14 
q31 –,35 –,20 ,65 –,09 ,18 ,06 
q32 ,27 ,74 –,24 ,13 –,03 –,03 
q33 –,19 –,07 ,74 –,19 ,01 ,07 
q34 ,22 ,69 –,32 ,13 ,03 ,00 
q35 –,43 –,10 ,60 –,08 –,01 –,16 
q36 –,17 –,37 ,68 –,05 –,07 –,01 

Fonte: elaborado pela autora. 

  Carga fatorial >0,45 

  Carga cruzada 

  Carga fatorial <0,45 

 

Eliminadas as cargas cruzadas da matriz, e, portanto, qualquer vestígio de 

ambiguidade na análise, parte-se para verificação da matriz anti-imagem (MSA) e, na 

sequência, as comunalidades das questões.  

A medida de adequação da amostra (MAS) é uma importante verificação 

estatística na extração dos fatores, pois contém os valores negativos das correlações 

parciais e também pode ser uma forma de obter indícios sobre a necessidade de 

eliminação de alguma variável no modelo. Porém, a baixa correlação de determinada 

variável com as demais não necessariamente implica sua eliminação, podendo 

representar um fator isoladamente (MORAES, 2016). Por isso, verifica-se essa matriz 

apenas após a eliminação das questões por carga cruzada. 
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O índice MSA varia de 0 a 1, alcançando 1 quando cada variável é 

perfeitamente prevista sem erro pelas demais. Quanto maior o valor, melhor, sendo 

que cada variável deve ter um valor geral acima de 0,50 (HAIR et al., 2006). Na matriz 

fatorial final, nenhuma questão apresentou MSA abaixo desse critério, conforme pode-

se verificar na Tabela 12 a seguir. 

Tabela 12 – Matriz de correlação anti-imagem (MSA) 
Correlação anti-imagem (MSA) 

q1 ,942a 
q4 ,924a 
q5 ,865a 
q6 ,860a 
q7 ,921a 
q9 ,830a 
q13 ,916a 
q14 ,917a 
q15 ,874a 
q16 ,905a 
q18 ,904a 
q19 ,934a 
q21 ,627a 
q22 ,803a 
q23 ,814a 
q24 ,530a 
q25 ,865a 
q26 ,946a 
q27 ,706a 
q28 ,941a 
q30 ,905a 
q31 ,911a 
q32 ,908a 
q33 ,903a 
q34 ,912a 
q35 ,936a 
q36 ,922a 

Fonte: elaborado pela autora. 

Já a comunalidade das variáveis estima sua variância compartilhada, servindo 

também para avaliar se as variáveis atendem níveis aceitáveis de explicação. Nesta 

pesquisa, determinou-se que pelo menos metade da variância de cada variável deve 

ser levada em conta. Ou seja, comunalidades menores de 0,50 não apresentam 

explicação suficiente. Sendo assim, verifica-se por meio da Tabela 13 a seguir que 

nenhuma questão da matriz fatorial final tem comunalidade abaixo dos critérios 

estabelecidos. 
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Tabela 13 – Comunalidades 
 Inicial Extração 

q1 1,000 ,585 
q4 1,000 ,607 
q5 1,000 ,673 
q6 1,000 ,677 
q7 1,000 ,566 
q9 1,000 ,545 
q13 1,000 ,664 
q14 1,000 ,659 
q15 1,000 ,657 
q16 1,000 ,714 
q18 1,000 ,687 
q19 1,000 ,655 
q21 1,000 ,564 
q22 1,000 ,611 
q23 1,000 ,683 
q24 1,000 ,618 
q25 1,000 ,516 
q26 1,000 ,694 
q27 1,000 ,752 
q28 1,000 ,755 
q30 1,000 ,658 
q31 1,000 ,630 
q32 1,000 ,701 
q33 1,000 ,635 
q34 1,000 ,644 
q35 1,000 ,586 
q36 1,000 ,629 

Fonte: elaborado pela autora. 

Para finalizar, rodou-se novamente os índices de KMO e Bartlett para verificar-

se que ambos continuam dentro do adequado, conforme Tabela 14 a seguir. 

Tabela 14 – Teste de KMO e Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de 
amostragem. 

,899 

Teste de 
esfericidade de 
Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 2231,859 

Gl 351 

Sig. ,000 

Fonte: elaborado pela autora. 

Chega-se, assim, à matriz fatorial exploratória final, com total de 27 variáveis 

(questões) agrupadas em seis fatores, nove variáveis que explicam o fator 1, cinco 

varáveis no fator 2, cinco variáveis no fator 3, quatro variáveis no fator 4, duas 

variáveis no fator 5 e duas no fator 6, conforme Tabela 15 a seguir. 

Todas as variáveis têm carga acima de 0,45, comunalidades acima de 0,50, 

ausência de cargas cruzadas, índice de KMO e teste bartlett dentro do adequado. 
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Assim, obtém-se a extração mais adequada dos fatores e a estrutura latente nos 

dados da pesquisa.  

Tabela 15 – Matriz fatorial exploratória final 

  
Componente 

1 2 3 4 5 6 

q1 ,56 ,30 –,21 ,25 –,07 ,26 
q4 ,69 ,21 –,15 ,23 –,10 ,05 
q13 ,70 ,30 –,23 ,02 ,00 –,17 
q14 ,71 ,13 –,12 ,32 –,03 –,12 
q16 ,71 ,40 –,15 ,08 ,06 ,12 
q18 ,77 ,23 –,16 ,09 ,05 ,09 
q19 –,72 –,13 ,33 –,10 ,01 –,02 
q26 ,77 ,19 –,18 ,16 –,07 –,01 
q28 ,76 ,13 –,20 ,33 –,07 ,04 
q7 ,25 ,68 ,01 ,21 –,05 ,04 
q15 ,17 ,72 –,12 –,10 –,28 –,12 
q30 ,37 ,66 –,11 ,19 –,13 ,14 
q32 ,27 ,74 –,24 ,13 –,03 –,03 
q34 ,22 ,69 –,32 ,13 ,03 ,00 
q25 –,27 –,09 ,51 –,25 ,04 ,34 
q31 –,35 –,20 ,65 –,09 ,18 ,06 
q33 –,19 –,07 ,74 –,19 ,01 ,07 
q35 –,43 –,10 ,60 –,08 –,01 –,16 
q36 –,17 –,37 ,68 –,05 –,07 –,01 
q5 ,14 ,23 –,16 ,75 ,12 –,01 
q6 ,14 ,20 –,27 ,70 ,21 ,07 
q22 ,44 ,05 –,07 ,61 –,15 ,12 
q23 ,39 –,03 –,02 ,71 –,05 –,14 
q24 ,03 –,14 –,11 ,03 ,77 ,02 
q27 –,12 –,08 ,18 ,07 ,83 –,12 
q9 ,02 ,22 –,19 ,27 –,18 ,60 
q21 ,11 –,16 ,26 –,16 ,04 ,66 

Fonte: elaborado pela autora. 

Na próxima seção, serão apresentados os nomes dos rótulos dos fatores, ou 

seja, as dimensões que devem ser investigadas na organização e que compõem o 

instrumento de identificação do conhecimento obsoleto a ser desaprendido de acordo 

com a literatura. 

4.3.5 Rótulo dos fatores 

Obtida a solução fatorial adequada, na qual todas as variáveis apresentaram 

carga fatorial significativa, o próximo passo foi cumprido e foi designado o significado 

para o padrão das cargas fatoriais, em que as variáveis com maiores cargas fatoriais 

representam mais para a interpretação do fator (HAIR et al., 2006). 
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Dessa forma, seguiu-se a análise, verificando a representatividade da variável 

por meio do seu fator em conjunto com o significado atribuído pela literatura dos sinais 

e sintomas da presença de conhecimentos obsoletos na organização, bem como das 

barreiras e dos facilitadores para desaprendê-lo, de modo a chegar nos rótulos que 

melhor representam os conceitos que, quando investigados, podem identificar o 

conhecimento a ser desaprendido. 

É importante destacar que a natureza das variáveis são os sinais e os 

sintomas, as barreiras e os facilitadores, que foram transformados em questões para 

comporem o instrumento de pesquisa aplicado em diversos contextos 

organizacionais.  

Com a análise fatorial exploratória, foi possível chegar à estrutura latente que 

existe nos dados, aglutinando as variáveis (questões) que apresentam maior 

correlação e que assim formam um fator de análise. Os rótulos dos fatores são a 

melhor representação das variáveis que fazem parte do fator, sendo que as variáveis 

que têm maior carga fatorial contribuíram mais para a determinação do rótulo de cada 

fator.  

Dessa forma, é possível encontrar evidência de validade na elaboração de um 

instrumento para identificar o conhecimento obsoleto a ser desaprendido na 

organização, fundamentado pela compreensão e classificação do que a literatura 

desenvolve sobre a desaprendizagem nas organizações.  

Cumpridas as etapas do processo de construção do instrumento para 

identificar a obsolescência do conhecimento na organização, conforme se observa na 

Tabela 16 a seguir, pode-se categorizar seis fatores a serem apresentadas no 

instrumento, nomeados da seguinte forma: Ambiente organizacional; Equipe; Cultura 

organizacional; Tecnologia; Indivíduo; e Rotinas. 
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Tabela 16 – Rótulo dos fatores 
Questão Carga Nome fator 

1 ,56 

Ambiente organizacional 

4 ,69 

13 ,70 

14 ,71 

16 ,71 

18 ,77 

19 –,72 

26 ,77 

28 ,76 

7 ,68 

Comportamento do grupo 

15 ,72 

30 ,66 

32 ,74 

34 ,69 

25 ,51 

Cultura organizacional 

31 ,65 

33 ,74 

35 ,60 

36 ,68 

5 ,75 

Tecnologia 
6 ,70 

22 ,61 

23 ,71 

24 ,77 
Indivíduo 

27 ,83 

9 ,60 
Rotinas 

21 ,66 

Fonte: elaborado pela autora. 

Com o intuito de verificar a consistência interna do instrumento, é apresentado 

o alfa de cronbach de cada um dos fatores. De acordo com Hair (2006), é uma medida 

de confiabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70 considerados o 

limite inferior de aceitabilidade. Ou seja, quanto maior o índice de fiabilidade (alfa) 

maior é a consistência com que mede a mesma dimensão ou constructo teórico 

(MAROCO, 2006). Sendo assim, das seis dimensões encontradas por intermédio da 

análise fatorial exploratória, duas apresentam alpha abaixo da fiabilidade 

recomendada (Indivíduo e Rotinas). Segundo Maroco (2006), são essencialmente 

duas as consequências diretas de uso de dados com fraca fiabilidade: a) existe alta 

probabilidade da medida não ser válida, ou seja, o resultado pode dizer nada sobre o 

constructo que se pretendia medir; mas mesmo se a medida for válida, b) o erro de 

medida é elevado, de modo que a variabilidade observada afeta o poder de qualquer 
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teste estatístico realizado, aumentando a probabilidade de resultados não 

significativos.  

Tabela 17 – Alfa de cronbach de cada um dos fatores 

Fator 
Quantidade de variáveis 

(questões) 
Alfa de cronbach 

Ambiente organizacional 9 0,805 

Comportamento do grupo 5 0,842 

Cultura organizacional 5 0,761 

Tecnologia 4 0,793 

Indivíduo 2 0,56 

Rotinas 2 0,35 

Total geral 27 0,705 

Fonte: elaborado pela autora. 

Porém, vale ressaltar que o índice alfa de cronbach deve servir como uma 

base de partida, e não como critério definitivo de classificação. Por isso, a seguir será 

analisado cada rótulo obtido com a análise fatorial e que representam os conceitos 

levantados na literatura. 

4.3.5.1 Rótulo Ambiente Organizacional 

Pertencem a esse fator as variáveis que investigam aspectos da organização 

que podem denunciar a presença de conhecimento obsoleto a ser desaprendido, 

entendendo que uma organização é mais do que a soma dos indivíduos que 

pertencem a ela, e que, portanto, há elementos que caracterizam a organização para 

além das pessoas.  

Em um contexto de desaprendizagem, esses elementos estão presentes, 

muitas vezes sinalizando a obsolescência do conhecimento, por exemplo, quando a 

resistência à mudança, principalmente no que se refere a abandonar práticas antigas, 

é maior do que aprender algo novo (KLAMMER; GUELDENBERG, 2019; MÜLLER et 

al., 2017; SRITHIKA; BHATTACHARYYA, 2009; ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 

2011). A resistência pode estar tanto nas pessoas como embutida em burocracias de 

processos e artefatos organizacionais; por isso, revela-se como algo que está 

presente no ambiente organizacional, dificultando a identificação do conhecimento 

obsoleto a ser desaprendido. 
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A criação de um clima de mudança, que aceite erros e vincule o desaprender 

com consequências positivas, de modo a promover o espaço de exposição ao erro 

(KLAMMER; GUELDENBERG, 2019; SCHEINER et al., 2016) faz parte de um 

ambiente menos rígido e resistente, capaz de estimular a desaprendizagem quando 

for necessária. 

Quanto mais acolhedor de atitude e sentimentos for esse ambiente, mais 

dispostos os indivíduos sentem-se em compartilhar conhecimento, inclusive falhas, 

erros e dificuldades, que podem sinalizar a obsolescência do conhecimento; isso 

facilita a desaprendizagem do grupo (CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-

SÁNCHEZ, 2012). 

Além disso, o ambiente organizacional também pode ser compreendido por 

meio do seu corpo gerencial. Snihur (2018) aponta que a maneira como gerentes 

definem “quem somos” como uma empresa, por meio de recursos centrais, distintivos 

e duradouros, pode representar uma ameaça à própria alma da organização e às 

razões dadas como certas para sua existência. Isso porque a perspectiva do escalão 

superior na organização (gerentes) representa a importância da capacidade individual 

de desaprendizado, pois o sucesso da desaprendizagem organizacional depende de 

difundir mudanças, e desaprender requer autoridade de tomada de decisão 

(MATSUO, 2017). Por isso, espera-se que executivos influenciem o desempenho 

organizacional por meio de suas características e comportamentos pessoais. Wang et 

al. (2013) defendem que, se os gerentes não puderem criar um ambiente no qual a 

desaprendizagem organizacional é possível, a inovação organizacional se tornará 

dependente de antigas crenças e práticas e, portanto, será limitada. 

A gestão é decisiva, inclusive, para reverter os efeitos da incorporação de 

alguns conhecimentos na organização, que de tão institucionalizados, as pessoas 

sequer as conhecem e as questionam. Portanto, criar um contexto contínuo para 

desaprender conhecimentos obsoletos por meio da função gerencial possibilita à 

organização desaprender conhecimentos desatualizados e reaprender. 

Os aspectos descritos anteriormente, de rigidez e resistência, espaço e 

reconhecimento de erros, função gerencial, quando investigados no ambiente 

organizacional podem sinalizar a existência de conhecimentos, práticas, rotinas 

obsoletas na organização e que, por isso, inauguram, com as maiores cargas fatoriais, 
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o instrumento para identificar obsolescência do conhecimento, como uma dimensão a 

ser investigada em uma organização.  

A seguir, será descrito por que a investigação de aspectos relacionados às 

equipes de trabalho compõem o instrumento de identificação da obsolescência de 

conhecimento organizacional. 

4.3.5.2 Rótulo comportamento do grupo 

O próximo fator que agrupou cinco variáveis na análise foi rotulado como 

Comportamento do grupo, considerando que a forma como o grupo se comporta em 

relação ao espaço, ao reconhecimento e ao compartilhamento de situações 

desencadeadas por problemas influencia a identificação do que precisa ser 

desaprendido.  

Dessa forma, Patriotta (2003) defende que analisar o contexto organizacional 

por meio das avarias, conflitos e problemas existentes nas rotinas diárias pode ser um 

caminho para encontrar sistemas de conhecimentos obsoletos e abrir possibilidade 

de desconstrução destes. Assim como as instituições são socialmente construídas, a 

desconstrução dos significados incorporados nela passa pelas pessoas e pelos 

grupos que compõem a organização. 

Nesse sentido, a capacidade do grupo, e não apenas individual, de 

compartilhar, analisar e buscar alternativas para a solução dos seus problemas, torna-

se fator fundamental na desaprendizagem daquilo que se tornou obsoleto. Os 

pesquisadores sugerem que, quanto mais o grupo compartilha conhecimento, 

inclusive problemas e falhas, maior será a capacidade de a organização se envolver 

em processos de desaprendizagem (CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-

SÁNCHEZ, 2012; LYU et al., 2020). 

Outro ponto levantado é quanto aos sentimentos de satisfação, 

comprometimento e motivação das pessoas com o grupo. Quanto mais acolhedoras 

as atitudes e os sentimentos, mais dispostos os indivíduos serão em compartilhar 

conhecimento obsoleto com o grupo, o que facilita a desaprendizagem (CEGARRA-

NAVARRO; MOYA, 2005). Com isso, é possível supor que, assim como ocorre na 

aprendizagem, há maior probabilidade tanto de aprendizado quanto de 
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desaprendizado de equipes quando estas praticam o exercício de reflexão 

(EDMONDSON; DILLON; ROLOFF, 2007). 

Dessa forma, entende-se que comportamento de grupo em que haja 

elementos que estimulem o compartilhamento tanto de sucessos como de falhas pode 

facilitar ou dificultar a identificação de conhecimento obsoleto a ser desaprendido na 

organização, sendo esta a segunda dimensão interpretada por meio da matriz fatorial 

que compõe o instrumento. Na sequência, será visto como a cultura organizacional 

opera no instrumento de pesquisa. 

4.3.5.3 Rótulo Cultura organizacional 

Desde Hedbeg (1981) e até os tempos atuais, ainda se verifica a incapacidade 

de desaprender como uma fraqueza de muitas organizações, podendo custar-lhes 

muito para melhorar. Isso ocorre em razão dos impactos nocivos que acompanham a 

dificuldade em desaprender antigas crenças e práticas, que levaram a organização a 

patamares de sucesso, mas que não garantem a sua permanência nele (AMANI et al., 

2019). 

Destaca-se que é por meio da cultura organizacional que antigas crenças e 

práticas cristalizam-se, muitas vezes como lógicas dominantes, impossibilitando a 

organização de questioná-las, nem quando causam falhas e problemas, impedindo 

mudanças. Alguns autores defendem que os efeitos do que se cristalizou na cultura 

organizacional e que sinalizam obsolescência podem vir acompanhado de conflitos, 

ocasionados por crenças divergentes. É o comportamento automático, de tão 

arraigada que a cultura está. Quando há um pensamento que diverge, questiona ou 

apenas explicita isso, podem ocorrer conflitos (FAN, 2012; SCHEINER et al., 2016; 

ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011). 

Além disso, é possível considerar que a cultura de uma organização é 

composta por comportamentos, regras ou processos que caracterizam a maneira 

como a organização faz o que faz. Se alguns desses elementos não contribuem mais 

para o desenvolvimento e a sustentabilidade da organização, eles se tornam um 

obstáculo, e mesmo que os indivíduos sejam capazes de aprender, a existência de 

antigas formas de operar terá impacto no comportamento de qualquer indivíduo. Isso 

ocorre pela força que a cultura exerce sobre os indivíduos em uma organização. Por 
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isso é que pode tornar-se tão perigoso não a questionar (BECKER, 2008; LANZARA; 

PATRIOTTA, 2007; LYU et al., 2020; ZAHRA; ABDELGAWAD; TSANG, 2011). 

Outro efeito da obsolescência do conhecimento organizacional apontado pela 

literatura é a presença de boatos, meias verdades, fofocas e mal-entendidos que 

proliferam no processo de aprendizagem em que uma organização está inserida. As 

pessoas podem ser manipuladas de modo a aprender coisas “erradas” e que se 

cristalizam na cultura organizacional (CEGARRA-NAVARRO; ELDRIDGE; GAMO-

SÁNCHEZ, 2012). 

Por meio desta pesquisa, compreende-se que o desaprendizado 

organizacional desempenha um papel importante, pois se trata do processo de 

abandonar fatores existentes que conflitam com o ambiente externo, removendo 

barreiras e propiciando respostas mais rápidas às mudanças externas do ambiente. 

Isso elimina obstáculos à absorção de novos conhecimentos e à pronta adaptação ao 

novo ambiente. Portanto, investigar a obsolescência do conhecimento por meio da 

cultura de uma organização contribui para a eliminação dos obstáculos e promove o 

desenvolvimento da flexibilidade organizacional, melhorando a capacidade de 

inovação organizacional (WANG et al., 2013). 

O próximo rótulo de fator apresentado por meio da matriz fatorial é a 

tecnologia, por meio do qual se busca investigar a capacidade que uma organização 

tem de realizar mudanças tecnológicas, sendo este outro fator determinante presente 

no instrumento proposto para se chegar à identificação do conhecimento obsoleto a 

ser desaprendido. 

4.3.5.4 Rótulo Tecnologia 

A obsolescência do conhecimento organizacional pode ocorrer em razão de 

mudanças de mercado, inovações tecnológicas etc., de modo a impactar no estoque 

de conhecimento da empresa. A tecnológica, por exemplo, é uma das mais 

recorrentes, e geralmente desencadeia a obsolescência em partes do conhecimento 

organizacional que foram adquiridos e estabelecidos especificamente para o 

desenvolvimento e a operação de tais tecnologias (REZAZADE; RODON MÒDOL; 

ZAFARNEJAD, 2012). 
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Como o desenvolvimento das tecnologias é cada vez mais rápido, as 

mudanças no ambiente organizacional são em parte em decorrência desse 

desenvolvimento, e podem criar turbulência e exigir mudanças de competências na 

organização (MÜLLER et al., 2016). 

Em seu estudo, Lyu et al. (2020) alertam que a complexidade de sistemas de 

informação e comunicação pode inibir práticas de compartilhamento e possibilidades 

de entendimentos da necessidade de desaprendizado. Por isso, a capacidade de uma 

organização de realizar mudanças tecnológicas e utilizá-la na solução de seus 

problemas pode dizer muito sobre o contexto de desaprendizagem organizacional, 

sendo que, quanto maior for essa capacidade, mais será possível desaprender 

(AKGÜN et al., 2007; FAN, 2012; LYU et al., 2020; MÜLLER et al., 2016; REZAZADE; 

RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 2012; SCHEINER et al., 2016). 

No próximo tópico, será possível conhecer a importância dos indivíduos na 

organização em um processo de desaprendizagem, tornando este um fator da solução 

encontrada. 

4.3.5.5 Rótulo Indivíduo 

Em um contexto de desaprendizagem, tão importante quanto entender os 

aspectos que caracterizam a organização, para além das pessoas, e que influenciam 

na desaprendizagem é a capacidade individual de descartar conhecimentos obsoletos 

e ter consciência da necessidade de desaprender, já que desaprendizagem 

organizacional e individual estão interligadas (SCHEINER et al., 2016; SNIHUR, 2018; 

WANG et al., 2013). 

Snihur (2018) sugere que o nível de identificação das pessoas com a 

identidade organizacional pode influenciar no nível individual o processo de 

desaprendizagem organizacional. Por exemplo, alguns gerentes, algumas equipes ou 

departamentos podem resistir ao ato de a organização desaprender por manterem 

habilidades ou sucessos em longo prazo e terem medo de perder esse conhecimento 

adquirido (WANG et al., 2013). Essa resistência, que se apresenta como um indício 

da presença de conhecimento obsoleto a ser desaprendido, apresenta nível individual, 

não somente organizacional. 
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Contudo, assim como a capacidade individual de desaprendizagem pode 

apresentar-se como uma barreira para a desaprendizagem organizacional, ela 

também pode influenciar positivamente, quando a organização constrói e sustenta 

uma cultura corporativa na qual a empresa e os membros deliberadamente adquirem 

novas competências e conhecimentos enquanto geram tempo e oportunidade de 

avaliar e descobrir conhecimentos novos e existentes.  

Isso possibilita que se reconheça imprecisões, erros ou verdades parciais que 

podem ser necessárias para serem desconsideradas ou simplesmente ignoradas. Ou, 

quando indivíduos aprendem com seus próprios erros e ajustam seus padrões de 

tomada de decisão, eles estão simplesmente pondo de lado essas imprecisões ou 

velhos padrões errados, ou seja, desaprendendo (MARTELO-LANDROGUEZ et al., 

2018). 

Por fim, apresentaremos o rótulo das rotinas, demonstrando o quanto a 

análise e a atenção a elas pode revelar sobre a presença de conhecimento obsoleto 

a ser desaprendido em uma organização. 

4.3.5.6 Rótulo Rotinas 

Rotinas são atividades baseadas em conhecimento e são elaboradas nas 

organizações para incentivar e reforçar um comportamento específico. Quando esse 

comportamento não contribui mais para o desenvolvimento e a sustentabilidade da 

organização, ele se torna um obstáculo, e mesmo que os indivíduos sejam capazes 

de aprender, a existência de antigas formas de operar terá impacto no comportamento 

de qualquer indivíduo (BECKER, 2008; LYU et al., 2020).  

Além disso, a falta de tempo em decorrência do volume das rotinas 

operacionais pode levar ao não questionamento de rotinas obsoletas e à aversão ao 

risco de algo novo, afinal, aquilo que já foi construído traz segurança. Resistência, 

principalmente individual, em razão do tempo, do esforço e da dedicação na 

construção de rotinas e conhecimentos pode ser indício da necessidade de 

desaprendizagem de rotinas que se tornaram obsoletas (KLAMMER; GRISOLD; 

GUELDENBERG, 2019). 

Por meio de rotinas organizacionais defensivas, as organizações 

desenvolvem crenças e comportamentos que podem inibir o desaprender. Sugere-se 
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que essas rotinas criem inércia dentro da organização e possam limitar, inibir ou 

impedir a desaprendizagem (AKGÜN et al., 2007). Daí a importância de analisar 

constantemente a efetividade das rotinas, colocando-as em xeque quanto a ainda 

fazerem sentido para o que se busca na organização. 

Chega-se, assim, aos seis fatores de análise que compõem o instrumento de 

identificação do conhecimento obsoleto a ser desaprendido, rotuladas como Ambiente 

organizacional, Comportamento do Grupo, Cultura Organizacional, Tecnologia, 

Indivíduo e Rotinas, por meio da tentativa de melhor interpretação da literatura para a 

estrutura latente dos dados, extraída por meio da análise fatorial exploratória. 
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5 PROPOSTA DE INSTRUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

OBSOLETO A SER DESAPRENDIDO 

Por meio da estrutura latente, encontrou-se nos dados por meio da análise 

fatorial exploratória os seis fatores já nomeados anteriormente: Ambiente 

Organizacional, Comportamento do Grupo, Cultura Organizacional, Tecnologia, 

Indivíduo e Rotinas. Nesse momento, o instrumento para identificar a obsolescência 

do conhecimento modifica-se e ganha a versão 02, composta por nova organização 

das questões. Conforme o Quadro 6 a seguir, é possível verificar o nome atribuído ao 

fator, a relação com a desaprendizagem, autores que o fundamentam e questões 

(variáveis) a serem investigadas no ambiente organizacional por meio do instrumento. 

Quadro 6 – Síntese do conhecimento para a proposição do instrumento final 
(continua) 

Fator 
Relação com a 

desaprendizagem 
Autor/Data 

Questão (variável) do 
instrumento 

Ambiente 
organizacional 

Atitude e sentimento do 
grupo 

Cegarra-Navarro 
e Moya (2005) 

A organização me dá abertura 
para compartilhar 
conhecimentos. 

Atitude e sentimento do 
grupo 

Cegarra-Navarro 
e Moya (2005) 

A organização me dá abertura 
para compartilhar quando 
percebo que processos de 
trabalho se tornam obsoletos. 

Espaço e 
reconhecimento de 
erros 

Klammer e 
Gueldenberg 
(2019) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Identifico que meu gestor(a) 
reconhece as falhas como uma 
oportunidade de melhoria. 

Espaço e 
reconhecimento de 
erros 

Klammer e 
Gueldenberg 
(2019) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Percebo que, na organização, a 
mudança é vista como positiva. 

Função gerencial 

Fiol e O'Connor 
(2017a) 
Klammer et al. 
(2019) 
Matsuo (2017) 
Ruíz et al. (2017) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Wang et al. (2013) 

Considero que meu gestor(a) 
envolve a equipe na busca de 
soluções para os problemas. 
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Quadro 6 – Síntese do conhecimento para a proposição do instrumento final 
(continuação) 

Fator 
Relação com a 

desaprendizagem 
Autor/Data 

Questão (variável) do 
instrumento 

Ambiente 

organizacional 

Função gerencial 

Fiol e O'Connor, 
2017a 
Klammer et al. 
(2019) 
Matsuo (2017) 
Ruíz et al. (2017) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Wang et al. (2013) 

Considero que meu gestor(a) 
incentiva que questionemos a 
forma como conduzimos as 
rotinas de trabalho. 

Lógicas dominantes 

Becker (2008) 
Lanzara e 
Patriotta (2003) 
Lyu et al. (2020) 
Sharma e Lenka 
(2019) 
Starbuck (1996) 
Zahra et al. (2011) 

Considero meu gestor(a) 
resistente a mudanças. 

Rigidez e resistência 

Klammer et al. 
(2019) 
Müller et al. 
(2017) 
Srithika e 
Bhattacharyya 
(2009) 
Zahra et al. (2011) 

Percebo que, na organização, 
fazer perguntas é bem-vindo. 

Rigidez e resistência 

Klammer et al. 
(2019) 
Müller et al. 
(2017) 
Srithika e 
Bhattacharyya 
(2009) 
Zahra et al. (2011) 

Na minha percepção, a empresa 
é aberta a mudanças. 

Comportamento 
do grupo 

Compartilhamento de 
conhecimento 

Cegarra-Navarro 
e Moya (2005) 
Lyu et al. (2020) 

Na minha equipe, 
compartilhamos uns com os 
outros quando algum processo 
está causando problemas. 

Espaço e 
reconhecimento de 
erros 

Klammer e 
Gueldenberg 
(2019) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Vejo que, em nossa equipe, 
reconhecemos nossos erros 
falando sobre eles. 

Espaço e 
reconhecimento de 
erros 

Klammer e 
Gueldenberg 
(2019) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Debatemos, em equipe, sobre 
caminhos alternativos na 
solução de nossos problemas.  

Compartilhamento de 
conhecimento 

Cegarra-Navarro 
e Moya (2005) 
Lyu et al. (2020) 

Nossa equipe enxerga os 
problemas que ocorrem nas 
rotinas como oportunidade para 
refletir sobre nosso contexto. 
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Quadro 6 – Síntese do conhecimento para a proposição do instrumento final 
(continuação) 

Fator 
Relação com a 
desaprendizagem 

Autor/Data 
Questão (variável) do 
instrumento 

Comportamento 

do grupo 

Espaço e 
reconhecimento de 
erros 

Klammer e 
Gueldenberg 
(2019) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Quando ocorre um problema, 
paramos em equipe para 
analisar o que aconteceu. 

Cultura 
organizacional 

Lógicas dominantes 

Becker (2008) 
Lanzara e 
Patriotta (2003) 
Lyu et al. (2020) 
Sharma e Lenka 
(2019) 
Starbuck (1996) 
Zahra et al. (2011) 

Percebo que as crenças e os 
valores organizacionais 
impedem algumas mudanças. 

Conflitos 

Fan (2012) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Zahra et al. (2011) 

Sinto que há dificuldade em lidar 
com informações que conflitam 
com crenças e com a forma de 
fazer as coisas na organização 

Conflitos 

Fan (2012) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Zahra et al. (2011) 

Existem processos que não 
concordo da maneira como são 
realizados 

Fofocas, rumores e mal-
entendido 

Cegarra-Navarro, 
Eldridge e Gamo-
Sanchez, (2012) 

Percebo que decisões são 
tomadas com base em verdades 
parciais ou na interpretação de 
uma só pessoa sobre 
determinado assunto. 

Fofocas, rumores e mal-
entendido 

Cegarra-Navarro, 
Eldridge e 
Gamo-Sanchez 
(2012) 

Sinto que, na equipe, alguns 
assuntos ficam mal-entendidos. 

Tecnologia 

Capacidade de realizar 
mudanças tecnológicas 

Akgün et al. 
(2007) 
Fan (2012)  
Lyu et al. (2020) 
Müller et al. 
(2017) 
Rezazade et al. 
(2012) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Acredito que os sistemas de 
informação utilizados na 
empresa facilitam o 
compartilhamento de 
conhecimentos. 

Compartilhamento de 
conhecimento 

Cegarra-Navarro 
e Moya (2005) 
Lyu et al. (2020) 

Acredito que as ferramentas de 
comunicação utilizadas na 
empresa facilitam o 
compartilhamento de 
conhecimentos. 
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Quadro 6 – Síntese do conhecimento para a proposição do instrumento final 
(conclusão) 

Fator 
Relação com a 
desaprendizagem 

Autor/Data 
Questão (variável) do 
instrumento 

Tecnologia 

Capacidade de realizar 
mudanças tecnológicas 

Akgün et al. 
(2007) 
Fan (2012) 
Lyu et al. (2020) 
Müller et al. 
(2017) 
Rezazade et al. 
(2012) 
Scheiner et al. 
(2016) 

Acredito que a organização 
busca incorporar a tecnologia na 
solução dos problemas. 

Capacidade de realizar 
mudanças tecnológicas 

Fan (2012) 
Lyu et al. (2020) 
Müller et al. 
(2017) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Akgün et al. 
(2007) 
Rezazade et al. 
(2012) 

Acredito que as ferramentas de 
tecnologia utilizadas pela 
organização facilitam o nosso 
trabalho. 

Indivíduo 

Rigidez e resistência 

Klammer et al. 
(2019) 
Müller et al. 
(2017) 
Srithika e 
Bhattacharyya 
(2009) 
Zahra et al. (2011) 

Prefiro as velhas formas de fazer 
as coisas e tenho dúvida se a 
tecnologia pode ser solução 
para tudo. 

Conflitos 

Fan (2012) 
Scheiner et al. 
(2016) 
Zahra et al. (2011) 

Não me sinto confortável quando 
preciso abandonar a forma como 
executo minhas rotinas de 
trabalho. 

Rotinas 

Rigidez e resistência 

Klammer et al. 
(2019) 
Müller et al. 
(2017) 
Srithika e 
Bhattacharyya 
(2009) 
Zahra et al. (2011) 

Quando ocorre um problema, 
costumo parar para analisar o 
que aconteceu. 

Lógicas dominantes 

Becker (2008) 
Lanzara e 
Patriotta (2003) 
Lyu et al. (2020) 
Sharma e Lenka 
(2019)  
Starbuck (1996) 
Zahra et al. (2011) 

Você sente que falta tempo para 
dar conta da rotina de trabalho? 

Fonte: elaborado pela autora. 
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O instrumento final proposto de pesquisa é composto por 27 questões que 

examinam em um contexto organizacional seis fatores de análise, cujo objetivo é 

identificar a existência de conhecimento organizacional obsoleto a ser desaprendido 

na organização. 

Quadro 7 – Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento 
organizacional a ser desaprendido 

(continua) 

  Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

1 A organização me dá abertura para compartilhar conhecimentos.  
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

2 A organização me dá abertura para compartilhar quando percebo que processos de trabalho se 
tornam obsoletos. 
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

3 Identifico que meu gestor(a) reconhece as falhas como uma oportunidade de melhoria. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

4 Percebo que, na organização, a mudança é vista como positiva. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

5 Considero que meu gestor(a) envolve a equipe na busca de soluções para os problemas. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

6 Considero que meu gestor(a) incentiva que questionemos a forma como conduzimos as rotinas 
de trabalho. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

7 Considero meu gestor(a) resistente a mudanças.      

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

8 Percebo que, na organização, fazer perguntas é bem-vindo. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

9 Na minha percepção, a empresa é aberta a mudanças. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 
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Quadro 7 – Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento 
organizacional a ser desaprendido 

(continuação) 

  Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

10 Na minha equipe, compartilhamos uns com os outros quando algum processo está 
causando problemas. 
 

   

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

11 Vejo que, em nossa equipe, reconhecemos nossos erros falando sobre eles. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

12 Debatemos, em equipe, sobre caminhos alternativos na solução de nossos problemas.  
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

13 Nossa equipe enxerga os problemas que ocorrem nas rotinas como oportunidade para refletir 
sobre nosso contexto. 
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

14 Quando ocorre um problema, paramos em equipe para analisar o que aconteceu. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

15 Percebo que as crenças e os valores organizacionais impedem algumas mudanças. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

16 Sinto que há dificuldade em lidar com informações que conflitam com crenças e com a forma de 
fazer as coisas na organização. 
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

17 Existem processos que não concordo com a maneira como são realizados. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

18 Percebo que decisões são tomadas com base em verdades parciais ou na interpretação de uma 
só pessoa sobre determinado assunto. 
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

19 Sinto que, na equipe, alguns assuntos ficam mal-entendidos. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 
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Quadro 7 – Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento 
organizacional a ser desaprendido 

(conclusão) 

  Pesquisa para identificar a obsolescência de conhecimento organizacional a ser 
desaprendido 
  

20 Acredito que os sistemas de informação utilizados na empresa facilitam o compartilhamento de 
conhecimentos. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

21 Acredito que as ferramentas de comunicação utilizadas na empresa facilitam o compartilhamento 
de conhecimentos. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

22 Acredito que a organização busca incorporar a tecnologia na solução dos problemas. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

23 Acredito que as ferramentas de tecnologia utilizadas pela organização facilitam o nosso trabalho. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

24 Prefiro as velhas formas de fazer as coisas e tenho dúvida se a tecnologia pode ser solução para 
tudo.  
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

25 Não me sinto confortável quando preciso abandonar a forma como executo minhas rotinas de 
trabalho.  
 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

26 Quando ocorre um problema, costumo parar para analisar o que aconteceu. 
  

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

27 Você sente que falta tempo para dar conta da rotina de trabalho? 

  ( ) Discordo 
totalmente 

( ) 
Discordo 

( ) Não concordo nem 
discordo 

( ) 
Concordo 

( ) Concordo plenamente 

Fonte: elaborado pela autora. 
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6 PROPOSIÇÃO DE FERRAMENTA PARA INTERPRETAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

O instrumento proposto para identificar a obsolescência do conhecimento 

organizacional a ser desaprendido é o resultado desta dissertação, sendo proposto 

que, por meio da investigação (utilizando o instrumento) dos seis fatores encontrados, 

seja possível identificar a presença dele na organização. Para isso, sugere-se a 

utilização de um gráfico radar para interpretação dos resultados após aplicação do 

instrumento, por ser uma aplicação que pode demonstrar a presença de conhecimento 

obsoleto a ser desaprendido. O uso de um gráfico radar já é amplamente utilizado 

para auxiliar na interpretação de dados. Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006) 

desenvolveram um radar da inovação que ajuda a identificar como uma organização 

está diante da análise de 12 dimensões. Sendo assim, esta dissertação se inspirou 

no radar da inovação e propõe o uso de um gráfico radar para identificar as dimensões 

em que há conhecimentos a serem desaprendidos. 

É fundamental levar em consideração que a escala de medida criada segue 

likert de cinco pontos, variando de 1 a 5. Além disso, para cada um dos seis fatores 

de desaprendizagem (1 – Ambiente Organizacional, 2 – Comportamento do Grupo, 3 

– Cultura Organizacional, 4 – Tecnologia, 5 – Indivíduo, 6 – Rotinas) foram elaborados 

itens/perguntas associadas. O gráfico de radar deve utilizar a mesma escala de 

medida de 1 a 5 para cada um dos seis fatores e utilizar a média aritmética associada 

a cada um dos itens de cada um dos seis fatores. A coloração varia do centro para as 

pontas entre vermelho, considerado crítico, e verde, considerado ótimo, o que auxilia 

na visualização para interpretação dos resultados. 

Nas questões que não são negativas, a atribuição de score é: (1) Discordo 

totalmente; (2) Discordo; (3) Não concordo nem discordo; (4) Concordo; (5) Concordo 

plenamente. Porém, levando-se em consideração que algumas questões apresentam 

sentido inverso (negativo), é necessário ajustar as escalas antes de encontrar as 

médias. As questões que foram modificadas por terem sentido inverso são as 

seguintes. 

a) Q7 – Considero meu gestor(a) resistente a mudanças. 

b) Q15 – Percebo que as crenças e os valores organizacionais impedem 

algumas mudanças. 
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c) Q16 – Sinto que há dificuldade em lidar com informações que conflitam com 

crenças e com a forma de fazer as coisas na organização. 

d) Q17 – Existem processos que não concordo com a maneira como são 

realizados. 

e) Q18 – Percebo que decisões são tomadas com base em verdades parciais 

ou na interpretação de uma só pessoa sobre determinado assunto. 

f) Q19 – Sinto que, na equipe, alguns assuntos ficam mal-entendidos. 

g) Q24 – Prefiro as velhas formas de fazer as coisas e tenho dúvida se a 

tecnologia pode ser solução para tudo. 

h) Q25 – Não me sinto confortável quando preciso abandonar a forma como 

executo minhas rotinas de trabalho. 

Para essas questões, os valores atribuídos foram: (5) Discordo totalmente; (4) 

Discordo; (3) Não concordo nem discordo; (2) Concordo; (1) Concordo plenamente. 

Sendo assim, para demonstrar a aplicabilidade do instrumento proposto de 

interpretação – “radar do conhecimento obsoleto a ser desaprendido” –, esta pesquisa 

utilizou amostra de uma startup de soluções tecnológicas do ramo hoteleiro, aplicando 

o instrumento na empresa em fevereiro de 2021. A empresa tem 12 colaboradores, 

que responderam às 27 questões propostas no instrumento. Como resultado, foram 

obtidas as médias das respostas em cada fator, conforme Tabela 18 a seguir. 

Tabela 18 – Resultado da aplicação do instrumento de pesquisa para identificar a 
obsolescência de conhecimento organizacional a ser desaprendido 

 

Fator Rótulo Médias 

1 Ambiente Organizacional 4,4 

2 Comportamento do Grupo 4,3 

3 Cultura Organizacional 3,9 

4 Tecnologia 4,7 

5 Indivíduo 4,1 

6 Rotinas 3,5 

Fonte: elaborado pela autora. 

Com base nas respostas médias por fator, foi elaborado o gráfico radar para 

interpretação dos resultados da pesquisa para identificar a obsolescência de 

conhecimento organizacional a ser desaprendido, como pode ser observado no 

Gráfico 4 a seguir. 
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Gráfico 4 – Radar da obsolescência de conhecimento organizacional 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Conforme o Gráfico 4 anterior, é possível visualizar os fatores que indicam 

maior probabilidade da presença de conhecimentos obsoletos: os fatores Cultura 

organizacional e Rotinas (áreas mais próximas do centro). Sugere-se, ainda, que os 

gestores utilizem o gráfico radar em conjunto com características como tempo de vida, 

tamanho da organização e histórico, para tomada de decisão e identificação dos 

conhecimentos obsoletos a ser desaprendidos.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o desenvolvimento da pesquisa, foi possível atender ao objetivo geral 

de propor um instrumento para identificar a obsolescência do conhecimento na 

organização. Para alcançar esse propósito, foram definidos cinco objetivos 

específicos e traçado um caminho de pesquisa utilizando métodos mistos, pois diante 

da questão de pesquisa de como identificar o conhecimento organizacional obsoleto, 

entendeu-se como necessário complementar a investigação utilizando técnicas tanto 

qualitativas como quantitativas. Na intenção de complementariedade, a primeira etapa 

qualitativa é que gerou a segunda etapa quantitativa. 

Após revisão integrativa, descobriu-se como pressuposto que, no contexto 

organizacional, existem sinais e sintomas da presença de conhecimento obsoleto, e 

que estes podem ser identificados na organização para que sejam descartados e/ou 

substituídos (AMANI et al., 2019; REZAZADE; RODON MÒDOL; ZAFARNEJAD, 

2012; SHARMA; LENKA, 2019). Dessa forma, foi possível alcançar o primeiro e 

segundo objetivos específicos, discutindo a importância da construção de um 

instrumento para identificação do conhecimento a ser desaprendido nas organizações 

por meio dos sinais e sintomas presentes no contexto organizacional que anunciam a 

obsolescência de conhecimento organizacional a ser desaprendido. Tais sinais e 

sintomas foram transformados em variáveis observáveis, compondo assim as 

questões do instrumento de pesquisa. Ainda, foi possível levantar características 

nesse mesmo contexto, que atuam como barreiras ou facilitadores para 

desaprendizagem. Assim, os três primeiros objetivos específicos foram contemplados 

com a elaboração de um quadro com os sinais e sintomas da presença de 

conhecimentos obsoletos, e um quadro de barreiras e facilitadores para desaprendê-

lo. Considera-se a discussão acerca da importância da elaboração do instrumento e 

esses dois quadros como importantes considerações teóricas deste trabalho. 

Os sinais e os sintomas, as barreiras e os facilitadores foram transformados 

em variáveis observáveis por meio de questões de pesquisa, que foram incluídas em 

um questionário do tipo survey, dando origem à primeira versão da proposta de 

instrumento para identificação da obsolescência de conhecimento na organização. 

Essa versão foi submetida à pesquisa de campo, obtendo-se amostra de 160 
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respondentes pertencentes a diversas organizações. Considera-se a primeira versão 

do instrumento de pesquisa como a segunda consideração teórica deste trabalho. 

Os dois últimos objetivos específicos foram contemplados por meio da análise 

fatorial exploratória ao qual os resultados da amostra foram submetidos. Recorreu-se 

à fatorial exploratória com intenção de redução dos dados e para verificação da maior 

correlação entre as variáveis, com vistas a encontrar a estrutura inerente nos dados, 

resultando, dessa forma, em evidências de validade do instrumento. Nessa fase, 

verificou-se questões com baixa correlação, bem como com correlação em mais de 

um fator, sendo estas excluídas do instrumento e minimizando, assim, ambiguidades 

na interpretação dos resultados. 

Com isso, chega-se à estrutura latente de seis fatores de análise, 

relacionados aos sinais e sintomas da presença de conhecimento obsoleto e às 

barreiras e facilitadores para desaprendê-lo, que podem ser identificados no contexto 

organizacional por meio de um conjunto de variáveis observáveis. Os seis fatores 

correspondem à estrutura fatorial encontrada, que foi interpretada com base na 

literatura: Ambiente organizacional, Comportamento do grupo, Cultura organizacional, 

Tecnologia, Indivíduo e Rotinas. Esses constructos podem ser representados pelas 

variáveis igualmente obtidas na análise exploratória, representando a melhor estrutura 

latente dos dados e originando uma nova versão do instrumento de pesquisa. 

Considera-se tais evidências de validação do instrumento a terceira consideração 

teórica deste estudo. Ademais, é apresentada uma forma de interpretar a escala 

desenvolvida por intermédio do radar da obsolescência de conhecimento 

organizacional.  

Por fim, a presente pesquisa defende o uso da desaprendizagem 

organizacional, bem como da obsolescência do conhecimento como metáforas dentro 

das organizações, já que as metáforas não apenas mostram como se pensa sobre um 

problema geral, mas também guiam as tentativas de compreender aspectos 

particulares do problema e as ações em relação a ele (MORGAN, 1996). Por isso, 

reconhecer que existem conhecimentos que se tornam obsoletos e que, por meio de 

sinais e sintomas presentes no ambiente organizacional, é possível identificar o que e 

quais são para então desaprendê-los, torna-se uma importante estratégia de mudança 

organizacional. 
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Considera-se, ainda, como limitações deste estudo a possibilidade de 

validação de conteúdo com especialistas dos conteúdos que deram origem ao 

instrumento, de modo a avançar no aprimoramento das questões que compõem o 

instrumento, bem como a continuidade na busca por evidências de validação por meio 

de validação convergente, validação discriminante e validação nomológica, por 

intermédio de análise fatorial confirmatória com uma nova amostra. 

Por fim, propõe-se como pesquisa futura aprimorar o instrumento utilizando-

se conjuntamente, além dos dados quantitativos que geram o radar da obsolescência 

de conhecimento organizacional, técnicas de pesquisa qualitativas, como observação 

ou entrevistas, e ainda, aprofundar-se na relação dos fatores externos com a 

obsolescência de conhecimento organizacional, de modo a enriquecer o 

reconhecimento do conhecimento a ser desaprendido em uma organização. 
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