
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

JORGE JUBILATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
OS IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA ROTATIVIDADE DE 

PESSOAL SOBRE A MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NO 
COMÉRCIO VAREJISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2008 



  
  

 

ii 

JORGE JUBILATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA ROTATIVIDADE DE 
PESSOAL SOBRE A MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NO 

COMÉRCIO VAREJISTA 
 

 
 

Dissertação de Mestrado apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Metodista de 
São Paulo, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Administração. 

 
 

 
Área de Concentração: Gestão de Pessoas e 
Organizações. 
 
Orientador: Profº Dr. Jean Pierre Marras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2008 

 



  
  

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

J874i 

Jubilato, Jorge  

      Os impactos e conseqüências da rotatividade de pessoal 

sobre a memória organizacional: um estudo no comércio 

varejista / Jorge Jubilato. 2008. 

       152 f. 

 

       Dissertação (mestrado em Administração) --Faculdade 

de Ciências Administrativas da Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo, 2008.         

       Orientação: Jean Pierre Marras 

                       

       1. Gestão do conhecimento  2. Memória organizacional   

3. Rotatividade de pessoal  4. Comércio varejista  I.Título. 

                                                                                          

CDD 658 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 

iv 

JORGE JUBILATO 
 
 
 
 
 
 

OS IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA ROTATIVIDADE DE 
PESSOAL SOBRE A MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NO 

COMÉRCIO VAREJISTA 
 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentado ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Administração da Universidade Metodista de 
São Paulo, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Administração. 

 
 
 

Data da Aprovação: 22/08/2008 
 

 
Banca Examinadora: 
 
 
Prof. Dr.Jean Pierre Marras                          _______________________ 
Orientador 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
 
Prof. Dr. Eduardo Loebel        _______________________ 
Examinador Interno 
Universidade Metodista de São Paulo     
 
 
Prof. Dr. Paulo George de Tarso Ferraz  ______________________ 
Examinador Externo 
Universidade de São Paulo / Ribeirão Preto 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  

 

v

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dedico este estudo para aqueles que 
acreditam que o conhecimento pode 
transformar as pessoas, a sociedade, nosso 
país e conseqüentemente, termos um 
mundo melhor para eu, você e nossos filhos 
viverem.  

 
 
 



  
  

 

vi 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Ao Prof. Dr. Jean Pierre Marras, pelos ensinamentos, apoio e por ter me ajudado a 

desbravar os desafios durante o curso, e em especial, por suas valiosas orientações 

e contribuições durante a fase de elaboração e defesa desta dissertação. Sua 

conduta é, para mim, um espelho pelo qual pretendo nortear minha vida acadêmica 

daqui para frente. 

 

Ao Prof. Dr. Otávio Próspero Sanchez e à Profª Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro, 

pela preocupação com o programa e com os alunos, além de serem muito 

competentes na arte de ensinar, em especial a difícil disciplina de metodologia, que 

através de seus ensinamentos, conseguiu transformar esta complexa disciplina em 

uma atividade mais prazerosa e simples de ser executada. 

 

Ao Prof. Dr. Paulo George, por ter-me despertado o interesse na pesquisa científica, 

e especialmente a vontade em ingressar na carreira docente, através de suas 

brilhantes aulas e orientações, enquanto cursava minha pós graduação em 

Recursos Humanos. 

 

À Eliane Aparecida Lopes, minha companheira, a quem soube como ninguém 

conviver com minha ausência durante o período do curso, e em especial, enquanto 

elaborava esta dissertação. Você é para mim a principal motivação para atingir os 

objetivos de minha vida. Não existem palavras para agradecer-lhe pela força e apoio 

incondicional, prestado em todos os momentos de nossa feliz união. 

 

À Jussara Carvalho Jubilato, minha amada mãe, que é a principal responsável pelas 

minhas conquistas, pois através da educação que recebi e do exemplo que sempre 

tive em nosso lar, direcionou minha vida para a construção de coisas boas, cujas 

bases familiares e busca por novos conhecimentos são os pilares de minha 

sustentação. Obrigado mãe, esta conquista não seria possível sem você. 

 



  
  

 

vii 

Ao José Jubilato e à Darcy Carvalho Jubilato, meus amados avós, que sempre 

estiveram presentes na minha vida, cuidando diretamente de minha educação e 

formação, a qual tenho a felicidade de compartilhar com eles a alegria de mais esta 

conquista. 

 

Ao Pedro Gomes Filho, um grande amigo e um ótimo parceiro de trabalho, que me 

apoiou em todos os momentos, inclusive no momento de iniciar e cursar o Mestrado 

Acadêmico em Administração, bem como inicio de minha carreira como professor 

universitário, além de me dar força em todos os momentos difíceis e ser um exemplo 

pessoal e profissional. Esta conquista não seria possível sem seu apoio. 

 

Ao Prof. Ms. Luiz Vagner Raghi e Prof. Ms. Edson Ferreira, sem vocês, talvez não 

teria conseguido chegar ao final desta jornada, pois com a acolhedora recepção, a 

constante transmissão de experiências e novos ensinamentos, e a certeza de ter 

com quem contar, em todos os momentos e em qualquer ocasião, fortaleceu e 

simplificou o alcance deste objetivo. A vocês, o meu muito obrigado, e saibam que 

sou-lhes grato por tudo. 

 

À Profa. Margarete Silva, pelo apoio, atenção, dicas e contribuição efetiva para a 

construção deste trabalho. Com sua ajuda, os desafios a serem desbravados 

tornaram-se mais simples. 

 

Aos demais colegas de mestrado, pelas experiências compartilhadas juntos, pois os 

aprendizados em sala de aula não vinham somente dos ótimos professores, mas 

principalmente pela qualidade das pessoas que compartilhavam e construíam novos 

ensinamentos. 

 

Aos demais professores da Metodista, pois apesar de serem merecedores, se fosse 

agradecer a todos individualmente, estaria escrevendo uma nova dissertação... 

saibam que todos vocês são brilhantes, e graças a vocês, deixo a Metodista hoje, 

transformado em uma pessoa e um cidadão muito melhor do que aquele que 

ingressou no curso há dois anos atrás. 

 



  
  

 

viii 

Aos demais profissionais da Metodista, em especial a Esméria Pessoa, que sempre 

esteve disposta em nos receber, nos ajudar, tirar nossas dúvidas, e principalmente, 

escutar nossos desabafos nos momentos de dificuldades. 

 

A todos que contribuíram para aplicação desta pesquisa de campo, especialmente 

aqueles que responderam os questionários e permitiram a realização das 

entrevistas. Sem o apoio de vocês e a crença na seriedade dos objetivos desta 

pesquisa, este trabalho não seria executado.  

 

Aos demais familiares pelo apoio e compreensão de minhas ausências, durante a 

fase em que o curso de mestrado, e especialmente, a construção desta Dissertação 

estava em andamento. 

 

A Deus, por ter-me propiciado mais esta conquista em minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

ix 

RESUMO 

 
 
 

Este estudo visa pesquisar e compreender o impacto da memória organizacional em 
organizações que possuem um alto índice de rotatividade de pessoal. Com o 
advento de uma economia baseada em conhecimento, surge um novo trabalhador, 
chamado por Peter Drucker (1993) de "trabalhador do conhecimento". Nesta nova 
economia, as organizações enfrentam ambientes de incertezas e de intensa 
competição, onde o novo ativo intangível das organizações, o conhecimento, se 
torna a chave para a obtenção da vantagem competitiva, que permite que as 
empresas ganhem novos mercados e aumentem sua lucratividade. Porém, nestes 
ambientes competitivos, está se tornando freqüente a saída dos empregados das 
organizações, seja porque estão em busca de melhores colocações, ou porque as 
organizações passam por processos de reestruturação, que podem impactar em 
redução de pessoal, ou ainda, porque estão com seus conhecimentos obsoletos. 
Diante deste cenário, através de pesquisa exploratória junto às organizações do 
comércio varejista, foram investigadas as formas pelas quais as empresas 
armazenam o conhecimento das pessoas, de modo que quando estas deixem a 
organização seus conhecimentos permaneçam, bem como identificado os principais 
impactos sobre a qualidade e produtividade em seus processos. Além disso, 
também são ressaltadas algumas ações em que as empresas possam contribuir 
para aumentar a satisfação das pessoas em pertencerem a organização, visando 
contribuir para a maior retenção de profissionais, e conseqüentemente do 
conhecimento tácito, que é o mais valioso nas organizações. 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão do Conhecimento, Memória Organizacional, 
Rotatividade de Pessoal, Comércio Varejista. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is to understand the impact of the organizational memory in 
organizations which have a high index of employee turnover. With a economy based 
on knowledge, a new worker appears, called for Peter Drucker (1993) as "worker of 
knowledge". In this new economy, the organizations face uncertainties and intense 
competition environments, where the new intangible assets, the knowledge,  become 
the key to obtain competitive advantage, making them able to gain new market share 
and increasing its profitability. However, in these competitive environments, the 
evasion of employees is becoming more frequent, even because they are searching 
for better placements, or because the organizations pass thrue reengeneering  
processes, that could impact in employee reduction, or because they have obsolete 
knowledge. Beyond the exposed, thrue exploratory survey in retail organizations, 
were investigated different ways to store employee knowledge even if he leaves the 
company, retaining the knowledge and identifying the main impacts in processes 
quality and productivity. In this survey we will also present some actions to 
organizations contribuite to increase employee satisfaction and create the proud of 
belonging. The main goal of this actions is to retain employees and their knowledge, 
the most valueble organization patrimony. 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS:  Knowledge Management, Organizational Memory, Turnover,  
Retailer Commerce. 
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INTRODUÇÃO 

 
1. TEMA DE ESTUDO 

 

Este trabalho apresenta o tema "Os impactos e conseqüências da 

rotatividade de pessoal sobre a memória organizacional. Um estudo no comércio 

varejista”. Terá como foco relacionar o impacto da memória organizacional com a 

rotatividade de pessoal nas organizações, para isto, esta pesquisa será baseada nas 

empresas do setor do comércio, já que segundo o Ministério do Trabalho, através de 

informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), possui 

a segunda maior rotatividade e o maior número de empregados em relação aos 

demais setores da economia. 

 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: 

 

Inicialmente será apresentada a introdução abordando o estudo do tema, 

seguido da contextualização, problema a ser investigado, objetivos gerais e 

específicos, motivação para o trabalho, justificativas, resultados esperados, 

contribuições e principais aspectos metodológicos. 

 

No capítulo I será apresentada a Gestão do Conhecimento com ênfase ao 

pilar da memória organizacional, além de abordar a questão da rotatividade de 

pessoal e um cenário do comércio no Brasil, com destaque para o comércio 

varejista. 

 

O capítulo II será dedicado à fundamentação metodológica, da pesquisa 

efetuada. 

 

No capítulo III será apresentada a sistematização dos dados, analisando o 

levantamento teórico com a pesquisa e entevistas efetuadas. 

 

E finalmente, será apresentará a conclusão deste estudo, referências 

bibliográficas e apêndices. 
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1.1. Contextualização do Tema 

 

Atualmente, vive-se a "era do conhecimento", ou como preferem alguns 

autores, a sociedade do conhecimento. Há um novo trabalhador surgindo, chamado 

por Peter Drucker (1993) de "trabalhador do conhecimento".  Probst et al (2002, 

p.137), citam que "antigamente um trabalhador era julgado de acordo com sua 

capacidade de resolver problemas usando seu conhecimento; hoje ele é julgado de 

acordo com sua contribuição para a equipe". 

 

Segundo Marras (2005, p.165) 

 

As empresas precisam dos seus empregados como nunca para 
poder atingir seus objetivos e seus resultados. Principalmente hoje, 
com a pressão e a competitividade geradas pela globalização, a 
qualidade do produto e o relacionamento empresa-cliente são 
extremamente importantes. 
 
 

Nesta era, as organizações enfrentam condições de incertezas, turbulências, 

ambientes em constantes mudanças e intensa competição e conforme citado por 

Nonaka e Takeuchi (1997.p.2), em seu livro Criação do conhecimento nas 

empresas, "a única certeza é a incerteza”. 

 

Paralelamente a este cenário, Fleury (2002, p.133), cita que "já se tornou 

lugar comum afirmar que o recurso mais valioso das organizações em um cenário de 

mudança crescente e complexidade são as pessoas."  

 

As pessoas são as principais detentoras do conhecimento, logo possuem o 

principal ativo desta era, que é o conhecimento. É notório que temas como capital 

intelectual, gestão do conhecimento e inovação são palavras que estão a cada dia 

mais disseminadas e utilizadas em nosso cotidiano. 

 

Fleury (2002, p.133), confirma o ponto de vista acima, citando que: 

  

Todo processo de aprendizagem e criação de conhecimento 
começa no nível individual, isto é, nas pessoas. São as pessoas o 
ponto de partida e de sustentação da ação estratégica da 
organização em seu dia-a-dia. 
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Nonaka e Takeuchi (1997, p.14), reiteram o posicionamento de que as 

pessoas são as principais detentoras do conhecimento, citando que "a organização 

não pode criar conhecimento por si mesma, sem a iniciativa do indivíduo e a 

interação que ocorre dentro dos grupos". 

 

Posto, portanto, que o conhecimento está principalmente nas pessoas, e 

para transformá-lo em organizacional necessita-se da interação entre elas, tal 

situação instigou o pesquisador a querer identificar como as empresas que possuem 

um alto índice de rotatividade de pessoal, também conhecido como "turnover", 

conseguem (se é que realmente conseguem) manter os seus processos ou até 

mesmo melhorá-los, se as pessoas, detentoras do conhecimento saem com 

freqüência da organização.  

 

Tal conceito remete-se a um dos pilares da Gestão do Conhecimento, que é 

a Memória Organizacional, portanto efetuou-se o levantamento e o embasamento 

teórico sobre tais temas, bem como análises da pesquisa de campo. 

 

 

1.1.1. Problema a ser Investigado 
 

Investigou-se em organizações que possuem alta rotatividade de pessoal, 

mais especificamente nas organizações do comércio varejista, como estas, 

conseguem reter os conhecimentos das pessoas, que é principal ativo da era do 

conhecimento, e também, se este conhecimento é ou não compartilhado com os 

demais funcionários, além de ser atualizado, visando manter, no mínimo, o mesmo 

padrão de execução de seus processos. 

 

Ao compartilhar o conhecimento, o trabalhador, segundo Heloani (2003), 

"acaba compartilhando a sua própria dominação". Será que as pessoas sentem-se à 

vontade em compartilhar os seus conhecimentos, bem como, será que existe uma 

troca, ou seja, as pessoas são capazes de internalizar novos conhecimentos que 

possam aumentar suas habilidades? 
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1.2. Objetivos da Pesquisa 

 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Identificar se as organizações que possuem alta rotatividade de pessoal 

conseguem ou não armazenar os conhecimentos das pessoas, e se este 

conhecimento é compartilhado, entre outros funcionários, inclusive os recém 

contratados, visando ao menos, manter o padrão de funcionamento de seus 

processos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Analisar qual importância em manter uma memória organizacional em 

empresas com alto índice de rotatividade e como é constituída; 

 

• Identificar se os funcionários sentem-se à vontade em compartilhar os 

seus conhecimentos e se também adquirem novos conhecimentos; 

 

• Identificar quem absorve mais conhecimento durante o pacto laboral, 

se o empregado ou a organização; 

 

• Encontrar boas práticas, através de entrevistas com os profissionais 

das organizações varejistas pesquisadas, sobre os processos 

utilizados para manter os processos em andamento mesmo quando 

existem muitas variações no quadro funcional. 
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1.3. Motivação para o Trabalho 

 

A motivação para a pesquisa tem relação com a vida do pesquisador que 

sempre acreditou que o conhecimento é a chave para superar obstáculos, 

ambientes de incertezas e até mesmo, servir como ascensão pessoal e social.  

 

Segundo Marras (2005, p.173) 

 

Outra condicionante incentivadora da motivação para o trabalho é a 
possibilidade, por parte do trabalhador, de poder visualizar - a 
médios e longos prazos - uma trajetória ascendente na sua carreira 
profissional. Refiro-me, especificamente, à possibilidade de adquirir 
maiores conhecimentos, desenvolver suas habilidades e depurar 
suas atitudes. Em outras palavras, estou me referindo à 
necessidade de todo trabalhador em ver realizado o desejo de ser 
treinado e desenvolvido profissionalmente, para, assim, poder 
ascender socialmente. 

 

 O pesquisador atua como profissional de recursos humanos em 

organização multinacional da área de comércio varejista e se depara no dia-a-dia, 

com altos índices de rotatividade comum a este segmento, além de atuar como 

professor de ensino superior, ministrando a disciplina Gestão do Conhecimento, 

entre outras, relacionadas á área de Recursos Humanos. 

 

Pôde o pesquisador sentir a falta de embasamento teórico e prático 

relacionado á memória organizacional que é um dos pilares da Gestão do 

Conhecimento, um assunto relativamente novo, ainda pouco praticado, 

principalmente no Brasil, e de grande importância, já que de acordo com vários 

autores, estamos na era do conhecimento.  

 

Por tais motivos decidiu empreender este estudo onde demonstrará como 

acontece na prática, a construção de uma memória e seus impactos para as 

pessoas e para as organizações. 

 

Este estudo está posicionado com a linha de pesquisa do mestrado em 

administração da Universidade Metodista de São Paulo. 
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1.4. Justificativa 

 

O tema: "Os Impactos e Conseqüências da Rotatividade de Pessoal sobre a 

Memória Organizacional: Um Estudo no Comércio Varejista", visa identificar o 

processo de criação e utilização da memória organizacional em empresas que 

possuem uma alta rotatividade de pessoas. Trata-se de pesquisa inédita, pois além 

do assunto ser recente, a maioria das obras sobre o tema gestão de conhecimento 

concentram seus estudos em criação e compartilhamento do conhecimento, 

deixando o pilar memória organizacional, aparentemente, em segundo plano. 

 

É comum, inclusive, encontrar-se obras referentes à gestão do 

conhecimento, que na verdade enfocam a estruturação de dados e sistemas de 

informação, posicionando o fator humano como secundário, desta forma, muito do 

que existe publicado nesta área é na verdade apenas base informacional da 

organização. (PROBST et al, 2002). 

 

Ao considerar o potencial humano e suas competências como pilares da 

gestão de pessoas e gestão do conhecimento, as organizações passam a 

desenvolver iniciativas no sentido de reconfigurar as condições de trabalho no 

contexto de novas arquiteturas, buscando fornecer contribuições para o campo 

teórico e para as práticas de gestão e suas implicações para o estudo do modo de 

produção das organizações e das pessoas. 

 

Passado mais de um século de sua criação, o modelo Taylorista continua 

dominante nas empresas brasileiras, segundo o pensamento e vivência profissional 

do pesquisador, e este modelo,  já não é o mais adequado a era do conhecimento, 

tendo em vista que alija o ser humano do ato de pensar, conforme Drucker (1993) e 

Marras (2005). 
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1.4.1. Pesquisa de Teses, Dissertações e Artigos. 

 

O quadro 1 aponta preferência de temas de Teses, Dissertações e Artigos 

publicados, quando aborda as palavras chaves deste estudo, que são: Gestão do 

Conhecimento; Memória Organizacional; Rotatividade de Pessoal ou turnover; e 

Comércio Varejista. 

 

O pesquisador, juntamente com seu orientador, entende que uma 

amostragem representativa de monografias a pesquisar, deve passar pelas 

seguintes instituições: 

 

• A Universidade de São Paulo – USP, por ser a entidade onde se dá 

a maior produção científica do Brasil, respondendo por cerca de 50% 

da produção científica do país. Identificou-se todas as monografias 

disponíveis no site, que totalizam 10.892 (dez mil, oitocentos e 

noventa e duas) obras, entre Teses, Dissertações e Teses de Livre 

Docência, publicadas a partir de 1970 (mil novecentos e setenta). 

Deste total, identificou-se 115 (cento e quinze) obras com 

proximidade das palavras-chaves deste estudo, porém nenhuma 

delas abordam ou relacionam a rotatividade de pessoal à memória 

organizacional. 

 

• A Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, pela sua 

representatividade em nível nacional e por ser a instituição que abriga 

o curso de mestrado em administração, linha de pesquisa Gestão de 

Pessoas e Organizações, em curso pelo pesquisador Jorge Jubilato. 

Avaliou-se todas as monografias disponíveis no site, onde identificou-

se 199 (cento e noventa e nove) obras, publicadas a partir de 1990 

(mil novecentos e noventa) com proximidade das palavras-chaves 

deste estudo, porém nenhuma destas obras abordam ou relacionam a 

rotatividade de pessoal à memória organizacional. 
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• A Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisas em 

Administração - ANPAD, pela sua representatividade e por ser o 

depositário comum dos melhores artigos produzidos, com obras 

publicadas a partir de 1997 (mil novecentos e noventa e sete), 

totalizando mais de 8.000 (oito mil) artigos. Identificou-se 161 (cento e 

sessenta e uma) obras publicadas com proximidade das palavras-

chaves deste estudo, porém nenhuma destas obras abordam ou 

relacionam a rotatividade de pessoal à memória organizacional 

 

Desta forma, caracteriza-se uma amostragem representativa, já que o total 

de obras destes canais superam o número de 20.000 (vinte mil) publicações para a 

análise, cujo levantamento foi efetuado pelo pesquisador no mês de Janeiro de 

2008, utilizando a internet e o sistema da biblioteca da UMESP, analisando 

individualmente as obras consideradas para esta contagem. 

 

Concluiu-se, portanto, que deste universo, apenas 475 (quatrocentos e 

setenta e cinco) obras norteiam o assunto de gestão do conhecimento, rotatividade 

de pessoal ou turnover, memória organizacional e comércio varejista, sendo que 

nenhuma delas abordam ou relacionam a rotatividade de pessoal à memória 

organizacional, muito menos, a estudo similar em organizações do comércio 

varejista, fato que reitera a afirmação de parecer tratar-se de pesquisa de tema 

inédito, ressalvando-se a possibilidade de alguma outra entidade não pesquisada, 

tê-la realizado. 
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Quadro 1 - Dissertações, Teses e Artigos Publicados na UMESP, USP e ANPAD 

 

 
 

    Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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1.5. Resultados Esperados 

 

A expectativa de resultado com este trabalho é fornecer ao campo do 

conhecimento da gestão de pessoas e gestão do conhecimento, informações que 

possibilitem a consolidação do tema memória organizacional e seus impactos em 

ambiente de trabalho com alta rotatividade de pessoal. 

 

Os diversos objetivos deste estudo, tanto para as pessoas quanto para as 

organizações dão uma idéia da importância desta pesquisa. Espera-se que o 

resultado deste trabalho seja contributivo para que o conhecimento se torne mais 

fluido às duas partes, e juntas alcancem seus objetivos mesmo estando em lados 

opostos na relação capital x trabalho. 

 

Aos capitalistas o que interessa é o resultado final: Lucro. Porém já é notório 

que tal resultado não chega sem as pessoas, e ainda é maximizado com o apoio 

delas. Já, os trabalhadores desprovidos de capital têm em seu trabalho a única 

opção para tentar sobreviver de maneira digna, e com mais conhecimentos 

conseguem ampliar a sua empregabilidade, além de ser, talvez, a principal 

ferramenta que propicie a conquista de melhores posições profissionais e pessoais, 

desta forma, possibilita acompanhar o processo de mudança constante que ocorre 

no mundo globalizado.  

 

Logo, o armazenamento de conhecimentos e conseqüente internalização e 

utilização, serão altamente contributivos para a empresa e pessoas atingirem os 

resultados necessários para mantê-los competitivos, tornando-se um processo 

virtuoso. 

O patrão vê o seu trabalhador com essa necessidade de maior 
envolvimento. Então, procura tratá-lo com maior diplomacia, procura 
envolvê-lo, naquela coisa de vestir a camisa, embora o trabalhador 
fique desconfiado sabendo que o abatedouro pode a qualquer 
momento chegar, mas na prática em si, a política mais clara das 
empresas é vender essa idéia de que os trabalhadores são uma 
peça importante, ela não quer só o esforço físico, operacional, ela 
quer que o trabalhador ajude com o intelecto, com a sugestão de 
uma melhoria e com isso contribua com o melhor andamento da 
produção (MARRAS, 2005, p.164). 
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O processo virtuoso ocorre naturalmente na proporção em que a empresa 

reconhece no trabalhador seu principal diferencial competitivo, mantém um canal 

para ouvir suas aspirações e mantém um processo de feedback constante. O 

trabalhador com mais conhecimento aumentará seu nível de comprometimento e 

participação com a empresa e na medida em que esse processo acentua-se ocorre 

uma relação ganha-ganha entre a empresa e seus empregados. 

 

1.6. Contribuições Previstas do Estudo 

 

As possibilidades que foram detectadas com base no estudo da memória 

organizacional e suas práticas em organizações com alto índice de rotatividade de 

pessoal poderão contribuir para: 

 

• As empresas que possuem processos de gestão de conhecimento 

possam aprimorá-los e atualizá-los. As empresas que estão com 

intuito de implantar, porém tem dúvidas em como proceder possam 

fazê-lo com base nas práticas e experiências que serão apresentadas 

neste estudo. 

 

• As pessoas possam identificar oportunidades de utilizar a memória 

organizacional, além de otimizar seu desempenho diário, também 

adquirir e armazenar novos conhecimentos que as mantenham 

competitivas no mercado de trabalho, e conseqüentemente gerem 

boa empregabilidade. 

 

• O meio acadêmico, pois os resultados desse estudo poderão ser 

incorporados ou contribuir para a ampliação do campo de 

conhecimento de gestão de pessoas e organizações e também do 

campo de conhecimento da gestão do conhecimento. 

 

Acredita o pesquisador que com a disseminação das práticas de retenção e 

utilização de conhecimento, não somente para as empresas, mas também 

contribuindo para o crescimento das pessoas, talvez nosso país consiga sair deste 

rótulo de eterno "país em desenvolvimento", posicionado em uma periferia para 



  
  

 

12 

atrair a atenção de outras nações e fazer com que enxerguem não somente a beleza 

dos trópicos e mão de obra barata, mas sim, mão de obra qualificada, e desta forma 

ao invés de sermos um país que exporta matéria prima barata e compra produtos 

acabados, possamos utilizar estas matérias primas, com o conhecimento de nossas 

pessoas, desenvolver o produto acabado, e exportá-lo mais valorizado, gerando 

assim, maior riqueza nacional. 

 

Tem o pesquisador, portanto, o firme propósito de deixar uma contribuição 

para a sociedade, que se encontra na "era do conhecimento" (DRUCKER, 1993), 

contribuindo para maior esclarecimento sobre a construção e utilização da memória 

organizacional. 

 

 

1.7. Metodologia da Pesquisa 

 

Efetuou-se pesquisa exploratória, sendo que a metodologia da pesquisa foi 

de estudos mistos (CRESWELL, 2007). 

 

O processo quantitativo é predominante na pesquisa, através da distribuição 

de pesquisa de campo, por meio de questionários, para os funcionários do comércio 

varejista, além de seus gestores. 

 

Para os funcionários, foi objetivado identificar a percepção sobre como 

recebem novos conhecimentos e como repassam para outras pessoas, e até mesmo 

à seus superiores, além de identificar se acreditam que a empresa procura 

desenvolvê-los para melhor execução de suas funções, e se percebem que 

conhecimentos adquiridos no exercer de suas atividades aumentam a sua 

competitividade no mercado de trabalho, procurando identificar se este 

conhecimento é usual no mercado ou se trata de conhecimento específico que só 

atende aos interesses desta determinada empresa.  

 

Finalmente, foi pesquisado a visão destes funcionários em relação a 

perspectiva de tempo de permanência na empresa, identificando se a rotatividade 
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acontece na maioria dos casos por iniciativa e desejo do próprio empregado, ou por 

desejo do empregador. 

 

Para os gestores foram efetuadas as mesmas questões, com outras 

complementares, para identificar como conduzem o tema de memória organizacional 

e rotatividade de pessoal em suas equipes, possibilitando identificar se a percepção 

dos empregados é realmente a diretriz com que cada gestor lida com sua equipe. 

 

A metodologia qualitativa de entrevistas não estruturadas, com grupo de 

foco e survey de experiências, foi fundamental para explorar junto a estas equipes, 

gestores e diretores maiores detalhes sobre as práticas da organização  

identificadas através dos questionários, visando investigar e esclarecer, ainda mais 

os resultados apontados, permitindo que as organizações e pessoas recebam um 

diagnóstico do levantamento efetuado. 

 

Os gastos com impressões de questionários e cópias do trabalho foram 

todos custeados pelo pesquisador. A pesquisa não acarretou riscos às pessoas e 

nem às organizações, tendo em vista que todas as informações foram mantidas em 

sigilo, apresentando-se apenas os resultados já tratados, é impossível identificar 

individualmente qualquer pessoa ou organização. Ao mesmo tempo, as pessoas e 

as organizações serão beneficiadas por este estudo, já que as primeiras poderão 

conhecer os processos de retenção do conhecimento e utilizá-lo para aprimorar suas 

competências, já as organizações poderão reter o conhecimento das pessoas, 

tornando-se mais competitivas. 

 

1.8. Questões da Pesquisa 

 

• Qual importância em manter uma memória organizacional em 

empresas com alto índice de rotatividade? 

 

• Como é constituída a memória organizacional? 

 

• Os funcionários sentem-se à vontade em compartilhar seus 

conhecimentos, ou preferem retê-los? 
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• De modo geral, quem adquire mais conhecimentos, durante o vínculo 

empregatício, a organização ou empregado? 

 

• Os funcionários que são admitidos, de modo geral, possuem 

conhecimento que possa ser distribuído para os outros empregados, 

agregando valor a algum processo ou possuem poucos 

conhecimentos, e são formados / moldados pelos mais antigos? 

 

• Os funcionários possuem o conhecimento das atividades de mais de 

uma função ou somente da função que exercem? 

 

• A organização determina que o conhecimento que julga ser útil, seja 

registrado para ser consultado no futuro? 

 

• A empresa propicia a evolução e desenvolvimento das pessoas, 

investindo, por exemplo, em treinamentos ou prefere pessoas que 

possuam meios de desenvolvimento sem o apoio da organização? 
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CAPÍTULO I 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. Gestão do Conhecimento 

 

A revolução da tecnologia de informação e da internet faz com que as 

informações cheguem de maneira muito veloz e em grande quantidade, é importante 

neste primeiro momento diferenciar o que é informação do que é conhecimento, pois 

é comum encontrarmos obras referentes á gestão do conhecimento, que na verdade 

enfocam a estruturação de dados e sistemas de informação, posicionando o fator 

humano como secundário, desta forma, muito do que existe publicado nesta área é 

na verdade apenas base informacional da organização. (PROBST et al, 2002). 

 

Segundo Probst et al(2002, prefácio) 

 

Conhecimento, entretanto, é todo conjunto de aprendizado e 
habilidades que indivíduos (não máquinas) usam para resolver 
problemas. O conhecimento está sempre ligado as pessoas, e por 
isso, não é reproduzível em sistemas de informação. As empresas 
que se contentam em ajustar a estrutura de suas intranets e seus 
bancos de dados não tratam adequadamente a maioria dos 
problemas de conhecimento que surgem nas organizações. 

 

Conforme Bukowitz e Williams (2002, p.17), conhecimento é: 

 

Qualquer coisa valorizada pela organização que esteja contida nas 
pessoas, ou seja, derivada de processos, de sistemas e da cultura 
organizacional - conhecimento e habilidades individuais, normas e 
valores, bases de dados, metodologias, software, know-how, 
licenças, marcas e segredos comerciais, para citar alguns. 
 

Pode-se ratificar, conforme citado na introdução pelo pesquisador e pelos 

autores Fleury (2002); Nonaka e Takeuchi (1997); Probst, Raub e Ronhardt (2002); e 

Bukowitz e Williams (2002); que o conhecimento está principalmente nas pessoas e 

estas desempenham papel fundamental para a gestão do conhecimento, nas 

organizações. Senge (2006), complementa, explicando que as organizações 
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funcionam da maneira como funcionam pelo modo de pensar e interagir das 

pessoas. 

 

Segundo Mussak (2003, p.62)  

 

ter informação não é mais uma vantagem competitiva, ter 
conhecimento sim. Conhecimento é informação com significado, 
capaz de criar movimento, modificar fatos, encontrar caminhos, 
construir utilidade, fabricar beleza. Conhecimento é a grande 
vantagem competitiva da era que leva seu nome. 
 

Conhecimento, portanto, não é sinônimo de competência, mas é o 

componente inicial e o que mais exige reposição em função de sua volatilidade 

atual. 

 

Segundo Milione (2006, p.96) gestão do conhecimento é: 

  

um processo pelo qual a empresa / instituição gera riqueza e agrega 
valores aos seus diversos patrimônios, materiais ou abstratos, por 
via do conhecimento de que dispõe e do acervo de seu capital 
intelectual. 

 

Segundo Teixeira (1998, p.16), gestão do conhecimento é "uma coleção de 

processos que governa a criação, disseminação e utilização do conhecimento para 

atingir plenamente os objetivos da organização".  

 

Bukowitz e Williams (2002, p.17), dão a seguinte definição, para a gestão do 

conhecimento: "A gestão do conhecimento é o processo pelo qual a organização 

gera riqueza, a partir de seu conhecimento ou capital intelectual".  

 

Os autores explicam que a riqueza citada nesta definição acontece quando 

uma organização utiliza o conhecimento para criar processos mais eficientes e 

efetivos, visando agregar valor aos produtos, processos ou clientes, seja pela 

redução de custos, melhoria de produtividade, melhoria de qualidade ou mesmo 

incentivar a inovação e promover o desenvolvimento de ofertas de mercados 

exclusivas. (BUKOWITZ e WILLIAMS, 2002). 
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A aprendizagem organizacional está vinculada á gestão do conhecimento, e 

como definição de aprendizagem tem-se: "Aprendizagem organizacional é um 

processo de identificação e correção de erros". (ARGYRIS, 1992 apud FLEURY, 

2002, p. 135). 

 

 Já para Fiol e Lyles (1985 apud FLEURY, 2002, p. 135), a "Aprendizagem 

organizacional significa um processo de aperfeiçoar as ações pelo melhor 

conhecimento e compreensão". Garvin (1993 apud FLEURY, 2002, p. 135), cita 

ainda que "Organizações que aprendem são organizações capazes de criar, adquirir 

e transferir conhecimentos e modificar seus comportamentos para refletir esses 

novos conhecimentos e insights".  E finalmente, para Senge (1990 apud FLEURY, 

2002, p. 135), "uma organização que aprende está continuamente expandindo sua 

capacidade de criar o futuro". 

 

Percebe-se que nas quatro citações sobre aprendizagem, a palavra 

conhecimento é citada por três vezes, o que reitera o vínculo entre estes termos.  

 

Além disso, existe similaridade entre aprendizagem organizacional e gestão 

do conhecimento, pois o conhecimento também é adquirido pelo processo de 

aprendizagem. Já a aprendizagem engloba tanto a transferência de conhecimento 

existente, como a criação de conhecimento, isto é, a descoberta do conhecimento. 

(BUCKLEY e CARTER, 2000) 

 

Marras (2005, p.176) apresenta também uma mudança na mentalidade dos 

empresários, contrariando a famosa frase de Henry Ford, onde dizia que só 

precisava dos braços dos trabalhadores. 

 

Segundo os empresários consultados, o Brasil abandonou a era do 
fordismo, pois hoje, reconhecem, os empregados precisam ter a 
capacidade de discernimento, têm de ser "inteligentes". O 
empregado braçal, segundo eles, chega a ser um "peso morto". 
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1.2. Tipos de Conhecimento 

 

O conhecimento divide-se em dois tipos principais. Tal definição é 

apresentada por Nonaka e Takeuchi (1997). 

 

Conhecimento Explícito: Articulado em linguagem formal. Ex: afirmações 

gramaticais, expressões matemáticas, manuais etc. Pode ser transmitido formal e 

facilmente. 

 

Conhecimento Tácito: É incorporado à experiência individual e envolve 

fatores intangíveis, Ex: Conclusões, Insights e palpites. É mais importante e difícil de 

ser articulado em linguagem formal. 

 

Bukowitz e Willians (2002, p19), apresentam outra maneira de ver os tipos 

de conhecimentos, pois acreditam que podem ser mais úteis as organizações do que 

a diferenciação entre "explicito e tácito", são eles: 

 

Conhecimento Sabido: o conhecimento que o individuo sabe, que sabe. 

 

Conhecimento Desconhecido: o conhecimento que o indivíduo não sabe 

que sabe, porque tal conhecimento está integrado à sua maneira de trabalhar. 

 

Nonaka e Takeuchi (2002, p. 1), apresentam a diferenciação no 

entendimento destas formas de conhecimento, comparando a prática da gestão do 

conhecimento no oriente e no ocidente, onde afirma que as empresas japonesas 

"continuam sendo um enigma para a maioria dos ocidentais" e revelam "que o 

sucesso das empresas japonesas se deve à sua capacidade e especialização na 

criação de conhecimento organizacional". 

 

Neste modelo oriental em gerir o conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) 

mencionam que o aprendizado mais poderoso vem da experiência direta e através 

do método da tentativa e erro, também chamado de "mente e corpo" que vem da 

tradição secular japonesa, o que contrasta com a idéia das organizações que 

aprendem, desmistificada por Peter Senge através de seu livro "Learning 
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Organization" publicado em 1990, onde menciona que tais organizações devem 

utilizar o "raciocínio sistêmico", partindo de uma visão das partes até chegar na visão 

do todo (SENGE apud NONAKA E TAKEUCHI, 1997). 

 

Senge confronta o pensamento de Nonaka e Takeuchi, já que para Senge 

(2006), o aprendizado por tentativa e erro é uma ilusão, pois decisões mais críticas 

tomadas em uma organização têm amplas conseqüências e se prolongam por anos 

e décadas.  

 

Outro ponto em que se pode constatar diferenças entre a abordagem 

oriental e a ocidental, é com relação a prática de benchmarking, ou seja, a atividade 

que consiste em aprender as melhores práticas com os outros. 

 

Na abordagem japonesa, a criação de conhecimento, também chamada de 

inovação, envolve idéias e ideais (conhecimento tácito), recriando a empresa e as 

pessoas que a compõe em um processo contínuo de auto-renovação organizacional 

e pessoal, portanto, nesta abordagem o conhecimento não se adquire em "aprender 

com os outros", e sim construindo por si mesmo através da interação intensiva entre 

os membros da organização. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Para as empresas japonesas o conhecimento explícito é apenas a ponta do 

Iceberg, já na tradição ocidental é o modo dominante de conhecimento. 

 

Segundo a abordagem japonesa, para criar e conseqüentemente utilizar este 

conhecimento, o tácito terá que ser convertido em explícito, de modo que qualquer 

pessoa consiga compreender a partilhar, e é exatamente durante o tempo de 

conversão de tácito para explícito e novamente para tácito que o conhecimento 

organizacional é criado, através das pessoas (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Pode-se observar, portanto, que para criar, utilizar, transferir e registrar o 

conhecimento das pessoas, o conhecimento, tanto tácito, quanto explícito, precisa 

ser sabido. 
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1.3. Espiral da Criação do Conhecimento 

 

O modelo de conversão do conhecimento explícito para tácito resulta em 

quatro diferentes tipos de conversão do conhecimento. Este processo de conversão 

foi chamado pelos teóricos Nonaka e Takeuchi (1997), de "Espiral do 

Conhecimento". Cabe ressaltar que tais teóricos são os pensadores mais influentes 

na matéria de gestão do conhecimento, sendo citado por praticamente todos os 

autores que constam nesta obra, quanto o assunto norteia gestão do conhecimento. 

 

Os quatro diferentes tipos de conversão do conhecimento são: 

 

Socialização: Converte o conhecimento tácito em conhecimento tácito. 

 

Desta forma, a socialização é um processo de compartilhamento de 

experiências entre as pessoas e, a partir daí, da criação do conhecimento tácito, 

como modelos mentais ou habilidades técnicas compartilhadas. O conhecimento 

tácito é compartilhado através da observação, imitação e prática. O segredo para 

compartilhar o conhecimento tácito é a experiência, sem ela, é extremamente difícil 

uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo. (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). 

 

Um exemplo deste tipo de conversão de conhecimento é o brainstorming, ou 

tempestade de idéias, onde qualificações ou status não devem ser questionados, 

bem como, não são aceitas as criticas. Outro exemplo é o processo do 

desenvolvimento de uma máquina de fazer pão, explicado por Nonaka e Takeuchi 

(1997), onde os engenheiros observaram e praticaram como fazer pão com o melhor 

padeiro da cidade, observando toda a preparação, e depois o imitando e praticando, 

até que o resultado final, que neste caso era o pão, tivesse a mesma textura e 

sabor. 

 

Externalização: Converte o conhecimento tácito em explícito. 

 

É um processo de articulação do conhecimento tácito em conceitos 

explícitos, através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos. 
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O modo de externalização normalmente é através da escrita, do diálogo ou 

pela reflexão coletiva. Dentre os quatro tipos de conversão do conhecimento, a 

externalização é chave, pois cria conceitos novos e explícitos, a partir de 

conhecimentos tácitos. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

A Metáfora é uma forma de perceber ou entender intuitivamente uma coisa, 

imaginando outra coisa simbolicamente, já analogia é um processo de análise 

através de comparação e investigação de semelhanças e diferenças entre duas 

coisas, ajudando a entender o desconhecido a partir do conhecido, eliminando a 

lacuna entre a imagem e o modelo lógico. 

 

 Nonaka e Takeuchi (1997) detalham uma passagem no desenvolvimento de 

impressoras pessoais por parte da Canon, onde o cilindro precisa tornar-se 

"descartável" para que o projeto seja viável economicamente. A equipe de 

desenvolvimento, através de uma analogia entre o funcionamento do cilindro e o 

formato de uma lata de cerveja, criou o cilindro de alumínio, que propiciou o 

lançamento das impressoras pessoais pela Canon. 

 

Combinação: Converte o conhecimento explícito em explícito. 

 

É um processo de sistematização de conceitos em um sistema de 

conhecimento, envolvendo a combinação de conjuntos diferentes de origem explicita 

(documentos, reuniões, conversas, etc). A reconfiguração de informações através de 

fontes de conhecimento explicito, como banco de dados de computadores ou 

tabulações de pesquisas, levam a novos conhecimentos. Este é o modo mais 

simples de criação de conhecimento. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Internalização: Converte o conhecimento explícito em tácito. 

 

É o processo de incorporação do conhecimento explicito no conhecimento 

tácito. É intimamente ligado ao aprender fazendo. Os conhecimentos internalizados 

produzem novos modelos mentais e tornam-se ativos valiosos. Para que o 

conhecimento explícito se torne tácito, é necessária a verbalização e a diagramação 
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do conhecimento sob forma de manuais ou histórias orais, desta forma, transferindo 

o conhecimento explicito, estas estarão vivenciando indiretamente a experiência de 

outros, re-experimentando suas experiências. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

A socialização compartilha o conhecimento tácito, porém isoladamente é 

uma forma limitada de criação do conhecimento. Para a criação de conhecimento 

ser eficaz, o conhecimento tácito deve tornar-se explicito (externalização), caso 

contrário não poderá ser alavancado pela organização como um todo. Porém a mera 

combinação, de conhecimentos explícitos pouco amplia a base de conhecimentos 

da empresa. Desta forma, através do processo de internalização,é possível ampliar 

os conhecimentos produzindo novos modelos mentais que devem ser socializados, 

transformando a criação do conhecimento em uma espiral do conhecimento 

 

.  

 
Figura 1 - Espiral do Conhecimento.  

Fonte: Adaptada de Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

 

1.4. Compartilhando o Conhecimento 

 

O compartilhamento do conhecimento possui uma posição de destaque na 

gestão do conhecimento, pois apóia fatores competitivos vitais como tempo e 
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qualidade. Desta forma, é fundamental o compartilhamento do conhecimento entre 

as pessoas na organização para que as informações, habilidades e experiências 

isoladas possam ser conhecidas e utilizadas por todos. Indiretamente, esta acaba 

sendo uma forma de reter o conhecimento, criando uma memória organizacional, 

pois mesmo que um indivíduo deixe a organização, o seu conhecimento foi retido 

por outras pessoas que permanecem na empresa. 

 

Segundo Grotto (2002, p. 116), "compartilhamento de conhecimento é o 

processo de partilhar conhecimentos tácitos e explícitos por meio de práticas formais 

e informais". 

 

Conforme mencionam Bukowitz e Willians (2002), o conhecimento para que 

possa ser gerido, precisa primeiramente ser sabido e, segundo Probst et al (2002), 

esta presença do conhecimento é pré-requisito para que o conhecimento possa vir a 

ser compartilhado. 

 

O compartilhamento de conhecimento pode envolver conflitos de idéias e 

divergências, e é exatamente isto que impulsiona as pessoas a questionarem 

premissas existentes e compreender experiências de uma nova forma (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). 

 

Para compartilhar conhecimento é fundamental que exista um ambiente de 

confiança. Se um funcionário temer por seu emprego, logo, não estará confortável 

em compartilhar seu conhecimento, é mais provável que tente tornar-se 

indispensável, retendo o conhecimento para si. Com falta de confiança toda 

conversa sobre uma cultura de conhecimento aberto não será sincera. (PROBST et 

al, 2002) 

 

As situações para compartilhar conhecimento normalmente ocorrem em 

ocasiões que os colegas estão presentes fisicamente no mesmo local de trabalho. 

Probst et al (2002, p.138), citam que "nos casos em que houver menos 

oportunidades para trabalhar em conjunto ou para se reunir informalmente, deve-se 

fazer esforços para organizar situações sociais em que se possa compartilhar 
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conhecimento". Principalmente, o compartilhamento do conhecimento tácito, ficaria 

muito prejudicado se não existir esta proximidade das pessoas. 

 

A opinião de Probst et al (2002) converge com Grotto (2002, p. 110) que cita 

que o compartilhamento de conhecimento: 

 
Geralmente ocorre de maneira não preestabelecida durante 
encontros causais e conversas locais, quando as pessoas trocam 
idéias, pedem conselhos para resolver problemas e perguntam em 
que os outros estão trabalhando. 
 

Assim, como é importante à proximidade das pessoas e o ambiente de 

confiança, também é desejável uma administração cuidadosa do espaço físico das 

áreas de trabalho, "pessoas que trabalham regularmente juntas, e para quem a troca 

de conhecimentos é especialmente importante, devem estar relativamente 

próximas". (PROBST et al, 2002, p.139). 

 

O compartilhamento de conhecimento, não deve ser baseado apenas nas 

receitas de sucesso, mas também com os casos de insucessos e naquilo que as 

pessoas possam evitar erros e retrabalhos. (NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

 

Para Garvin (1993), as experiências passadas são muito importantes, pois 

na medida em que, a organização não conheça o próprio passado está condenada a 

repetir os mesmos erros. As empresas devem rever seus sucessos e fracassos 

avaliando-os sistematicamente e gravando as lições de forma que sejam abertas e 

acessíveis a todos. 

 

Fleury concorda com o posicionamento de Nonaka e Takeuchi; e Garvin, 

citando que: 

 

Um aspecto fundamental para a melhoria de desempenho e para o 
sucesso das organizações é a forma como tratam suas 
experiências, positivas ou negativas, e como mantêm ou mudam 
suas diretrizes para a ação organizacional, incorporando estas 
experiências. (FLEURY, 2002, p. 137). 
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Segundo Probst et al (2002), o conhecimento compartilhado tem um efeito 

indireto sobre a satisfação dos clientes, pois o conhecimento quando compartilhado, 

faz com que a qualidade e a rapidez do desempenho aumentem, o que 

conseqüentemente eleva a satisfação do cliente e os resultados da empresa. 

 

Apesar desta abordagem sobre o compartilhamento do conhecimento, cabe 

deixar claro que nem todos precisam saber tudo. A distribuição do conhecimento só 

é possível dentro de certos limites, pois conhecimento compartilhado de modo 

desenfreado pode causar sérios transtornos com relação a informações de ordem 

confidencial que podem ser divulgadas a terceiros, sobrecarga de tempo para esta 

transferência e falta de interesse por parte do empregado, fatores que podem causar 

perda de produtividade, desinteresse e banalizar o compartilhamento do que 

realmente interessa à empresa. 

 

Uma das formas de compartilhar conhecimento é através  do processo 

contínuo de educação e treinamento, onde a empresa deve focar a constante 

atualização de sua equipe para que os funcionários executem suas tarefas de 

maneira produtiva e também nos ritos de integração, onde a organização deve 

conscientizar os novos funcionários sobre suas regras, valores, políticas, 

comportamentos básicos e expectativas da função. 

 

A forma mais simples e mais usual de compartilhar conhecimento acontece 

através do contato com os colegas e de trocas informais sobre "como fazemos as 

coisas aqui", porém em grandes empresas pode-se adotar maneiras mais formais, 

tais como seminários ou "retiros" que durem vários dias. Estas atividades 

proporcionam um nível básico de conhecimento que pode ser renovado 

substancialmente. (PROBST et al, 2002). 

 

Segundo Garvin (1993), uma das formas que se considera mais adequada e 

propícia para compartilhar conhecimento é a utilização de equipes de trabalho 

multifuncionais as quais fomentam discussões e troca de informações com base em 

competências funcionais distintas, aumentando assim, a qualidade da informação 

compartilhada.  
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As formas descritas até aqui são usuais, principalmente para o 

compartilhamento do conhecimento tácito. Para compartilhar o conhecimento 

explícito, outras técnicas, principalmente com apoio tecnológico podem ser 

utilizadas. Uma delas é a adoção de manuais de procedimentos, que pode ser 

considerada uma fonte de conhecimento indispensável. 

 

Soluções simples como intranets para divulgar melhores práticas, ou mesmo 

e-mail, podem permitir com que a organização transmita conhecimento para seus 

funcionários, bem como, estes usem tais ferramentas para compartilhar 

conhecimentos entre si. 

 

Probst et al (2002), mencionam que o principal desafio em compartilhar 

conhecimento é transferir as melhores práticas ou o benchmarking interno.  

 
O benchmarking interno é valioso como processo de identificação de 
conhecimento, pois revela áreas em que há potencial para aumentar 
a eficiência. Entretanto, medidas adicionais se fazem necessárias se 
esse potencial deve ser realizado. As melhores práticas só podem 
ser disseminadas através de diferentes áreas da empresa se houver 
compartilhamento e distribuição sistemática de conhecimento. 
(PROBST et al, 2002, p. 159). 
 

 

1.5. Memória Organizacional 

 

Segundo Fleury (2002), a gestão do conhecimento está imbricada na 

conjugação de três processos, que são: 1) aquisição e desenvolvimento de 

conhecimentos que se deu a denominação de criação de conhecimento, ou 

inovação, cujo principal autor é Nonaka e Takeuchi; 2) a disseminação de 

conhecimento, que se denominou de compartilhamento de conhecimento; e, 

finalmente, 3) construção de memórias, a qual denomina-se memória organizacional, 

que é nosso objeto de estudo, e pela pesquisa bibliográfica efetuada, parece ser a 

menos explorada pelas literaturas que tratam do assunto em relação ao dois 

primeiros processos. 

 

Segundo Day (1994), o processo de aprendizagem organizacional e gestão 

do conhecimento, não terá sentido sem a geração e utilização da memória 
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organizacional. Se uma organização deseja aprender ou criar conhecimentos, a 

distribuição e acuracidade da sua memória, bem como, a forma e as restrições com 

que ela é tratada, devem ser consideradas como características cruciais da 

organização. Ainda Conforme Day (1994b, p.44), “organizações sem mecanismos 

práticos para lembrar em que e porque têm trabalhado terão sempre que repetir as 

suas falhas e redescobrir as suas fórmulas de sucesso”. 

 

No ambiente competitivo em que as organizações concorrem entre si, onde 

existem práticas de gestão de recursos humanos tais como downsizing, que é um 

achatamento dos níveis hierárquicos; reengenharia, que é a destruição de um 

processo e sua reconstrução sobre novas diretrizes; e empowerment, que são os 

enriquecimentos das funções de determinados cargos, que acabam diminuindo o 

número de empregados nas empresas, acaba sendo constante a perda de pessoas 

nas organizações. 

 

Em muitos casos, junto com as pessoas, vão também os conhecimentos 

adquiridos durante a normal execução das tarefas diárias, investimentos em 

treinamentos, ou mesmo conhecimentos de estratégias corporativas, que podem 

vazar para a concorrência. É assim que muitas organizações se vêem obrigadas a 

lidar com a gestão de conhecimento de forma efetiva e um dos principais pilares, é a 

construção de uma memória organizacional (VASCONCELOS et al, 2006). 

 

A memória organizacional "permite a captura dos conhecimentos 

acumulados através das pessoas nas organizações, tornando-os facilitadores da 

eficácia e eficiência de processos de trabalho baseado no conhecimento humano e 

da organização". (VASCONCELOS et al, 2006, p.4). 

 

Como principais razões para construção de memórias organizacionais, 

Vasconcelos et al (2006), destacam que a maioria dos trabalhadores perde muito de 

seu tempo procurando informações que necessitam; o saber fazer essencial 

(conhecimento tácito) está apenas disponível nas mentes de algumas pessoas; erros 

dispendiosos são repetidos devido a não consideração de experiências anteriores; 

atrasos e produtos ou serviços com pouca qualidade resultam de um insuficiente 

fluxo de informações entre os diversos agentes organizacionais. 
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Dieng et al (1998), apresentam as seguintes justificativas para a construção 

de uma memória organizacional: Evitar a perda de inteligência corporativa quando 

um empregado deixar a empresa; explorar e reutilizar a experiência adquirida nos 

projetos passados para evitar a repetição de erros; melhorar a circulação e 

comunicação da informação na organização; integrar o saber fazer a partir de 

diferentes partes da organização e melhorar os processos de aprendizagem pessoal 

e organizacional. 

 

A própria palavra "memória" traz consigo o sentido de tempo, levando a 

Walsh e Ungson (1991), a definir memória organizacional como informações 

guardadas que remontam a história da organização para serem lembradas e 

utilizadas em futuras operações. A memória organizacional fornece informação que 

diminui o custo das transações, contribui na tomada de decisão tornando-a mais 

eficiente, e assim transformando-se em diferencial competitivo. 

 

Desta forma, a memória organizacional pode ser entendida como 

conhecimento corporativo que representa experiências prévias que são arquivadas e 

compartilhadas pelos usuários. A memória organizacional é constituída por 

conhecimento explícito e tácito, e normalmente abrange aspectos funcionais, 

técnicos e sociais de trabalho, o trabalhador e o ambiente de trabalho. A memória 

organizacional pode ser instituída através de reuniões, e-mail's, transações, 

sistemas de relatórios, conferências, entre outras formas e servirá para apoiar a 

tomada de decisões em várias tarefas e em diferentes ambientes (NILAKANTA et al, 

2006). 

 

Para Probst et al (2002, p.176): 

 

A memória (organizacional) pode ser descrita como um sistema de 
conhecimentos e habilidades que preserva e armazena percepções 
e experiências além do momento em que ocorrem, para que possam 
ser recuperadas posteriormente. A memória organizacional é o 
ponto de referência para novas experiências: sem memória, nenhum 
aprendizado é possível. 
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Probst et al, afirmam ainda que, até mesmo o compartilhamento de 

conhecimento permite criar memória organizacional. (2002, p.145) 

 
Todos os métodos de reprodução do conhecimento apóiam 
automaticamente a preservação do conhecimento (memória 
organizacional). Se o conhecimento for compartilhado por várias 
pessoas, é muito menos provável que ele seja perdido quando 
alguém sair. Essa pode ser uma maneira de se evitar problemas 
sérios. 
 

 

1.5.1. Processos de Construção da Memória Organizacional 

 

Para criar memória organizacional, as organizações devem atentar-se para 

três processos básicos. O primeiro é selecionar os conhecimentos que valham a 

pena serem retidos; o segundo é armazenar tais conhecimentos de forma adequada; 

e por fim, garantir que a memória esteja atualizada para que possa ser utilizada 

(PROBST et al, 2002). 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Principais Processos de Construção de Memória Organizacional 

Fonte: Adaptação de PROBST et al (2002). 

 

1.5.2. Selecionando o Conhecimento a ser Preservado 

 

A princípio, percebemos que a cada dia acumulam-se novas experiências 

que poderiam ser úteis no futuro, e logo, deveriam ser conservadas, porém, para 

decidir qual conhecimento preservar, Probst et al (2002), recomendam considerar o 

que aconteceria ao conhecimento se estas fontes ou funcionários saíssem de 

repente. Deve-se preservar aquilo que a organização julgar ser útil para outras 

pessoas no futuro. 

 

Por exemplo, quando um funcionário deixa a organização quem saberia: 

 

Selecionar Armazenar Seleciona
r 
Atualizar 
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• Onde encontrar os documentos em que o mesmo registrou seu 

conhecimento; 

• O que está arquivado no disco rígido de seu computador; como esta 

pessoa executava determinada função; 

• O porquê executava determinado procedimento, se podem existir 

maneiras mais rápidas de chegar ao final da atividade; 

• Quais são os contatos que esse funcionário possui, que são de 

interesse da organização? 

 

Enfim, a saída inesperada de um funcionário pode ser muito sentida pelas 

outras pessoas que ficam em seu lugar, e principalmente pela organização que pode 

ficar vulnerável a sofrer perdas financeiras em decorrência de perda de tempo ou 

perda na qualidade em que determinada atividade ou processo era executado. 

 

 Através de tais questionamentos, fica mais evidente identificar o que deve 

ser selecionado, e não necessariamente o que é selecionado deve fazer parte do 

conhecimento de toda organização, mas na maioria dos casos, fica limitado a 

determinado grupo ou setor, que está mais envolvido diretamente com a atividade 

condizente ao conhecimento selecionado para guarda. 

 

Probst et al (2002), citam que não faz sentido tentar administrar todos os 

processos envolvidos na seleção do conhecimento, por ser exaustivo demais, porém 

deve-se focar em áreas-chaves, como por exemplo, o conhecimento sobre clientes 

ou as formas de executar atividades chaves. 

 

 As organizações, através das pessoas, devem   selecionar  detalhadamente 

os clientes, catalogando-os através de processos internos, buscando assim possuir 

total conhecimento sobre eles.  

 

 

1.5.3. Armazenando o Conhecimento 

 

Quando o conhecimento que vale a pena salvar foi separado do resto, ele 

precisa ser armazenado de forma adequada na base de conhecimento da 
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organização. Probst et al (2002), dividem o armazenamento em três tipos, que são 

pessoas, grupos e computadores. 

 

Para Bukowitz e Williams (2002, p. 278), "armazenar é a (atividade) mais 

negligenciada, porque uma vez que tenha sido alcançada uma capacitação 

estratégica, há uma tendência de relaxar e achar que está tudo garantido". 

 

O conhecimento tácito está "na cabeça" das pessoas e é extremamente 

volátil, se estas pessoas deixam a organização, como já dissemos, parte do 

conhecimento que possui, irá embora com ela, logo o primeiro passo para 

armazenar conhecimento é fazer com que as pessoas estejam satisfeitas e não 

tenham interesse em deixar a organização. Probst et al (2002, p.182), citam que "a 

maneira mais simples de proteger o capital intelectual é criar um ambiente em que 

as pessoas simplesmente não pensem em mudar de emprego". 

 

Bukowitz e Willians (2002, p.304) citam que: 

  

Acordos de não-concorrência são utilizados para dificultar que o 
empregado saia da organização, tome o know-how da empresa e o 
negocie mais adiante (...) porém estes acordos são difíceis de serem 
aplicados, sendo menos efetivo do que as empresas gostariam que 
fosse. 
 

Obviamente, tal condição sempre pode ser potencializada, porém é 

praticamente impossível segurar ou reter todas as pessoas que a organização 

deseja, até porque muitas delas podem ter objetivos de vida diferentes como, por 

exemplo, ter o seu próprio negócio. 

 

Mesmo que a empresa consiga postergar a permanência das pessoas, um 

dia estas acabarão saindo até por motivo de aposentadoria. Porém mesmo que as 

pessoas-chave saiam, existem formas de envolvê-las, embora isto não seja feito 

com freqüência. 

 

Uma destas maneiras, segundo Probst et al (2002), é a empresa manter um 

relacionamento mais estreito com as pessoas que saíram da organização. Para isso 

estas pessoas podem voltar esporádica ou periodicamente à organização como 
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professores, consultores, ou para executar atividades específicas como negociar 

com clientes difíceis. 

 

Outra maneira, mais utilizada para armazenar o conhecimento dos 

indivíduos, conservando as habilidades vitais é treinar sucessores, prática de gestão 

conhecida como shadow. Muito antes do atual ocupante de um cargo sair, o 

sucessor deve ser treinado por este. Obviamente este fato pode causar certo 

intimidamento do tutor em repassar seus conhecimentos, pois talvez o seu futuro 

seja incerto, caso não seja estabelecido pela organização um plano de sucessão 

oficial. Para minimizar este fato, Nonaka e Takeuchi (1997), sugerem a aplicação de 

processos de rotação de funções, também conhecida como job rotation, para que as 

pessoas na organização conheçam mais do que apenas a sua função. 

 

A memória em grupo, também é uma ótima forma de armazenar 

conhecimentos, já que a memória e conhecimentos de um grupo tendem a ser 

superiores a de um indivíduo.  

 

Segundo Laspisa (2007, p.33), "se os conhecimentos individuais forem 

gerenciados com eficácia o trabalho coletivo pode ser mais do que uma simples 

soma de conhecimento". 

 

Para registrar o conhecimento de um grupo, Probst et al (2002, p.186) 

sugerem que os conhecimentos sejam registrados por meio de "atas", como aquelas 

tradicionais maneiras de registrar reuniões. "O objetivo é garantir que fatos e 

decisões não sejam esquecidos e que os novos membros possam estudar as atas 

de reuniões anteriores e entender rapidamente a atual situação do grupo". 

 

Garvin (1993) compartilha que o conhecimento grupal é um processo 

importante para armazenar conhecimento, e para isso, se faz necessário que o 

conhecimento circule de forma rápida e eficiente através da organização, pois as 

idéias possuem maior impacto quando são partilhadas coletivamente, do que 

quando circula por poucas pessoas. 
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Outra forma de armazenar conhecimentos em grupos é forçar que as 

experiências sejam partilhadas, por exemplo, envolvendo grupos para decidir os 

melhores caminhos para executar determinados processos, ou ainda, após um 

treinamento, fazer com que o grupo apresente sugestões, de como tais conceitos 

agregarão valores para as atividades diárias. A execução das atividades em pares, 

também é outra forma de armazenar conhecimentos. (PROBST et al, 2002) 

 

Até aqui, foram apresentadas as formas de criar uma memória 

organizacional referente ao conhecimento tácito, logo, fica notória a necessidade da 

interação ou ação das pessoas. Uma terceira forma de armazenar conhecimento, é 

com o auxilio da informática, porém neste formato a armazenagem ocorre em 

primazia, com o conhecimento explícito. 

 

Para Bukowitz e Williams (2002, p.282):  

 

A tecnologia da informação é a que tem menos probabilidade de 
criar valor, se for posta como peça central da sua estratégia de 
gestão do conhecimento (...) para que a tecnologia de informação dê 
retorno é preciso subordiná-la às necessidades das pessoas (...) a 
tecnologia centrada no ser humano significa que as necessidades 
básicas e as práticas de trabalho das pessoas ditam o planejamento 
daquela, e não ao contrário. 
 

Graças á evolução tecnológica quase todos os meios tradicionais de 

armazenamento podem ser colocados em formato digital, por exemplo, conteúdos 

de treinamentos ministrados no passado podem ser gravados em DVD's, para serem 

relembrados ou reutilizados no futuro, documentos podem ser "escaneados", ou 

imagens digitais podem ser realizadas com o advento da máquina fotográfica digital.  

 

Além disso, todo registro pode ser colocado à disposição das pessoas, de 

maneira relativamente barata, através de redes, internet, intranet ou e-mail's. 
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Segundo Probst et al (2002, p.188): 

 

Uma parte substancial do know-how das empresas intensivas em 
conhecimento está contida em documentos que podem ser 
digitalizados, tais como, apresentações, formulários, plantas de 
construção e relatórios. Se eles forem armazenados 
sistematicamente e reutilizados, constituem uma vantagem 
competitiva de benefício crescente. 
 

Cabe ressaltar que em razão da alta capacidade de armazenamento por 

meios tecnológicos, é importante que seja efetuado um índice de arquivamento para 

que determinado item possa ser acessado de maneira simples e ágil, casos 

contrários, informações poderão ser perdidas, como um livro colocado em uma 

biblioteca sem seus dados catalogados que permitam sua busca. Segundo Probst et 

al (2002, p. 188), "quanto mais estruturada for a maneira de armazenar um 

documento informatizado, mais fácil será encontrá-lo mais tarde". Tal fato não chega 

a ser um problema, pois os bancos de dados atuais utilizam rígidos sistemas de 

classificação, além de existirem vários sistemas que permitem gerenciar informações 

entre diferentes bancos de dados. 

 

Obviamente, a memória organizacional eletrônica pode não dar certo por 

várias razões além da falta de uma estrutura adequada de armazenamento. Outro 

problema que pode surgir é com relação ao ato de apagar acidentalmente algum tipo 

de informação ou mesmo adulterá-las erroneamente, para isso, é fundamental um 

sistema de cópias preventivas destes dados, ou seja, back up's periódicos. Porém, o 

problema mais fatal é relacionado com a segurança do conhecimento que está 

disponível, pois em meio digital este conhecimeto pode ser repassado a terceiros em 

uma fração de segundos, o que implica em possibilidade de vazar informações 

confidênciais ou estratégicas a outros, inclusive concorrentes, o que poderia 

impactar as vantagens competitivas da organização, portanto, o passo anterior 

referente a seleção é fundamental que seja observado. 
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Figura 3 - Camadas da Memória Eletrônica.  

Fonte: Adaptada de Probst et al (2002, p. 189) 

 

1.5.4. Atualizando o Conhecimento 

 

O processo de construção de uma memória organizacional não termina com 

seu armazenamento, segundo Probst et al (2002, p.190), "somente quando a 

informação desejada puder ser recuperada e sua qualidade for aceitável, é que a 

memória organizacional cumpriu seu objetivo". 

 

Segundo Laspisa (2007, p.38), "sem acesso a memória organizacional, tanto 

o conhecimento quanto a própria memória seriam inúteis, assim, um sistema de 

busca, navegação e recuperação da memória são fundamentais e fazem parte deste 

sistema". 

 

Para uma eficaz gestão da memória, e conseqüentemente eficaz gestão do 

conhecimento, é necessária que as pessoas confiem na qualidade do que foi 

armazenado, bem como as buscas por tais memórias devem ser de fácil acesso.  

Somente desta forma é que a memória será usada, mantida e 

conseqüentemente atualizada, o que propicia um processo cíclico e contínuo de 

qualidade dos dados armazenados, pois as atualizações são efetuadas no momento 

em que o conteúdo armazenado for acessado e utilizado. (PROBST et al, 2002). 
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A memória organizacional deverá ser atualizada, também, quando novos 

membros entrarem na organização, pois: 

 

Ele pode influenciar diretamente a memória organizacional desta 
organização. Para que isso aconteça de forma positiva, seus 
conhecimentos precisam ser registrados constantemente para que 
outro funcionário possa utilizá-lo. (LASPISA, 2007, p.43) 

 

Para Bukowitz e Williams (2002, p.338):  

 

As organizações, podem obter benefícios significativos, despojando-
se do conhecimento que não satisfaz mais os seus objetivos 
estratégicos. Despojar-se do conhecimento que não seja importante 
libera tempo e recursos para aumentar e manter aquele que é 
importante estrategicamente. 
 

 
Ainda segundo Bukowitz e Williams (2002), existem várias formas e 

situações para descartar conhecimentos, como formas mais corriqueiras, pode-se 

mencionar a venda de uma patente; a terceirização de processos operacionais; 

remanejar ou demitir funcionários com habilidades obsoletas ou inadequadas; 

substituir ou requalificar os sistemas de tecnologia de informação; e determinar 

novas parcerias, alianças e contratos. 

 

Vários autores, entre eles, Probst et al (2002), Bukowitz e Williams (2002), 

são favoráveis a disseminação do cargo de Diretor de Conhecimento nas empresas, 

para que tais práticas de gestão de conhecimento, desde sua criação até sua 

atualização e descarte, fique sob a administração de um profissional especializado e 

com foco nestas rotinas. 

 

Bukowitz e Williams (2002, p.286), comentam as linhas de raciocínio de 

grupos que possuem opiniões divergentes sobre a disseminação deste cargo: 

(um grupo) acredita fervorosamente que a posição aumenta a 
visibilidade estratégica da gestão do conhecimento, porque: este é 
um tópico de discussão permanente; serão destinados recursos 
para a construção de conhecimento; alguém está prestando atenção 
se isso acontece ou não. (...) o grupo contrário está convencido de 
que criar uma posição executiva removerá efetivamente a 
responsabilidade pela gestão do conhecimento de todos os demais. 
Acredita que todos deveriam ser capazes de reivindicar as tarefas 
do conhecimento. 
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1.6. Rotatividade de Pessoal 

 

Segundo Milioni (2006, p. 165), rotatividade de pessoal é "a modalidade de 

estudo de pessoal que deixa a organização e de quem ingressa na mesma, assim 

como da movimentação interna do pessoal". 

 

A rotatividade de pessoal também é conhecida como turnover e na opinião 

de Marras (2000, p. 66), a rotatividade de pessoal é "o número de empregados 

desligados da empresa num determinado período comparativamente ao quadro 

médio de efetivos". 

 

Para Pomi (2005, p. 1) turnover ou rotatividade é "o termo utilizado para 

caracterizar o movimento de entradas e saídas, admissões e desligamentos, de 

profissionais empregados de uma empresa, em um determinado período". 

 

Já para Chiavenato (2002, p. 178) o termo rotatividade de pessoal: 

 
É usado para definir a flutuação de pessoal entre uma organização e 
seu ambiente; em outras palavras, o intercâmbio de pessoas entre a 
organização e o ambiente é definido pelo volume de pessoas que 
ingressam e que saem da organização. 

 

"A rotatividade é expressa por um número índice que recebe o nome de 

índice de rotatividade". (MARRAS, 2000, p.66). 

  

Chiavenato (2002, p. 178) concorda com Marras sobre a maneira de 

quantificar a rotatividade de pessoal, afirmando que: 

 
A rotatividade de pessoal é expressa por meio de uma relação 
percentual entre as admissões e os desligamentos com relação ao 
número médio de participantes da organização, no decorrer de certo 
período de tempo. Quase sempre a rotatividade é expressa em 
índices mensais ou anuais para permitir comparações, seja para 
desenvolver diagnósticos, seja para promover providências, seja 
ainda com caráter preditivo. 

 

Existem várias maneiras de calcular o índice de rotatividade ou turnover, da 

mesma forma que este índice pode medir até mesmo uma parte da organização, por 
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exemplo, toda a área comercial ou somente uma parte desta área, como um setor ou 

um departamento. (MARRAS, 2000). 

 

Em razão de existir várias fórmulas de cálculo, utilizaremos a equação 

proposta por Marras (2000) em seu livro "Administração de Recursos Humanos: Do 

operacional ao estratégico", por termos a percepção que é um dos livros mais 

utilizados pela comunidade da área de Recursos Humanos. 

 

Para fundamentar esta visão do pesquisador, este livro é a bibliografia 

principal da disciplina de Recursos Humanos na Universidade Ibirapuera (UNIB) e 

Universidade Nove de Julho (UNINOVE), universidades em que o pesquisador 

leciona. 

 

Deste modo a fórmula proposta é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Fórmula de Cálculo - Índice de Rotatividade. 

Fonte: Marras (2000, p. 66). 

  

Ir =  
nd 

Eip + Efp 
x 100 

2 

Onde: 
Nd = número de desligados 
Eip = número de efetivos no início 
do período 
Efp = número de efetivos no fim 
do período 
Ir = índice de rotatividade 
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1.6.1. A Rotatividade no Brasil 

 

Conforme estudo de Marras (2005, p. 63), "anualmente há, no Brasil, uma 

rotatividade média de 35% ao ano de trabalhadores postos para fora das empresas, 

engrossando a massa de desempregados". Nesta análise, Marras trabalhava com os 

dados do ano de 2002. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que nesta época, em média, a cada período 

de três anos e dois meses, todo o quadro de funcionários da empresa estaria 

renovado. 

 

Porém conforme pesquisa do Dieese (2007), no ano de 2006 a taxa mensal 

de rotatividade no Brasil é de 3,5% (três e meio por cento) ao mês, o que remete a 

um índice anual de 42% (quarenta e dois por cento), ou seja, em cinco anos a 

rotatividade aumentou em 20% (vinte por cento). 

 

Apenas três setores da economia apresentam índices de rotatividade acima 

da média e são eles o comércio, a agropecuária e a construção civil. O comércio 

apresenta taxa mensal de rotatividade em 3,7% (três vírgula sete pontos 

percentuais) e anual de 44,4% (quarenta e quatro vírgula quatro pontos 

percentuais). 
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Gráfico 1 - Taxa de Rotatividade Mensal na Economia por Setor de Atividade no 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anuário dos Trabalhadores 2007. (DIEESE, p. 165). 

 

Mesmo com a alta taxa de rotatividade, o Dieese (2007) informa que o 

tempo médio de emprego em São Paulo é de sessenta e uma semanas, ou seja, 

cinco anos e um mês. Sendo que em outras regiões metropolitanas este período é 

ainda maior, chegando a ser de oitenta e duas semanas no Distrito Federal, ou seja, 

seis anos e dez meses. Já o tempo médio em São Paulo para a recolocação a um 

novo emprego é em média de 12 meses. Tais dados são atualizados até 2006. 

 

Outro fator interessante é que quanto maior o porte da empresa, maior é o 

tempo de permanência dos empregados. Segundo o Dieese (2007, p. 166), 49,6% 

(quarenta e nove vírgula seis pontos percentuais), ou seja, praticamente a metade 

dos empregados, possui mais de cinco anos na empresa. Talvez, esta situação, 

possa permitir a empresa armazenar o conhecimento das pessoas, pois a maior 

rotatividade, em geral, atinge os empregados que possuem menor tempo de casa. 
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Gráfico 2 – Distribuição dos Empregados por Tempo de Permanência no Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anuário dos Trabalhadores 2007. (DIEESE, p. 166). 

 

Diante da volatilidade no que concerne à rotatividade com o paralelo de boa 

taxa de permanência no emprego, nos remete a complexidade que é para as 

organizações gerirem seus ativos intelectuais, principalmente no que se refere à 

memória organizacional. 

 

1.6.2. Rotatividade de Pessoal: Custos e Índice Ideal 

 

Pode-se calcular o índice de rotatividade ou turnover,dentro de um setor, 

departamento, organização ou país, usando, por exemplo, a equação apresentada 

por Marras (2000), já descrita nesta obra, porém, fica a dúvida com relação a 

existência de algum índice de rotatividade que seja indicado às organizações. 

 

A princípio, um índice muito baixo de rotatividade pode indicar que a 

organização está estagnada, pois não revitaliza sua mão de obra, o que pode 

impedir que novas pessoas, e com novos conhecimentos, entrem na organização. 
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Por outro lado, um número elevado de rotatividade, segundo Chiavenato 

(2002), envolve vários custos à organização que, por sua vez, os divide em custos 

primários, secundários e terciários. 

 

Os custos primários, segundo Chiavenato (2002, p. 187), são "os custos 

diretamente relacionados com o desligamento de cada empregado e sua 

substituição". Como exemplo, incluem as despesas com o processo de recrutamento 

e seleção do empregado que substituirá o desligado; despesas com a área de 

pessoal para realizar o cadastramento e pagamento da demissão de um e 

contratação de outro; despesas com treinamento e integração; custo do tempo em 

que outras pessoas repassarão as funções ao novo empregado; além dos custos 

legais referentes ao desligamento do empregado. (CHIAVENATO, 2002). 

 

Já os custos secundários, segundo Chiavenato (2002, p. 188) "envolvem 

aspectos intangíveis e difíceis de avaliar numericamente e de características 

predominantemente qualitativas", ou seja, referem-se aos efeitos colaterais e 

imediatos da rotatividade. Como exemplo de custos secundários, tem-se a perda na 

produtividade enquanto um novo empregado não substituir o desligado; produção 

inferior até o novo empregado se ambientar a suas novas funções; influência do 

desligamento perante aos demais empregados. (CHIAVENATO, 2002). 

 

Os custos terciários, ainda conforme Chiavenato (2002, p. 189), "estão 

relacionados com os efeitos colaterais mediatos da rotatividade, que fazem sentir a 

médios e a longos prazos". Neste tipo de custo, como exemplo, têm-se os reflexos 

na imagem e nos negócios da empresa que podem ser provocados pela queda na 

qualidade dos produtos ou serviços executados por empregados inexperientes ou 

em fase de ambientação. (CHIAVENATO, 2002). 
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Quadro 2 – Custos da Rotatividade de Pessoal 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Baseado em Chiavenato (2002) 

 

 Chiavenato (2002) afirma que não existe um índice ideal de rotatividade, pois 

cada organização possui uma circunstância própria em razão de seus problemas, 

seus objetivos e com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Entretanto, 

Satava (2003) afirma que a perda de funcionários faz parte dos negócios, porém, 

alerta que uma taxa superior a 20% é desnecessária e um desperdício. 

 

 Um estudo feito por Watson Wyatt Inc (2005), apresenta que a questão não é 

a quantidade de rotatividade de pessoal e sim a qualidade desta rotatividade, pois é 

saudável para a organização deixar os membros menos produtivos saírem e captar 

novos empregados que possam substituí-los e que apresentem produtividade maior.  

 

 Neste estudo, Watson Wyatt Inc (2005) mostra que organizações com uma 

taxa de rotatividade de quinze por cento possuíram melhores desempenhos se 

comparadas com as que possuíam uma rotatividade entre trinta e quarenta por 

cento. Porém, estas empresas com alta rotatividade possuíram um desempenho 

melhor do que as organizações que apresentavam um índice de rotatividade baixa, 

variando em aproximadamente cinco por cento. 

 

Custos de 
Rotatividade 
de Pessoal 

Custos 
Primários 

Custos 
Secundários 

Custos 
Terciários 

 
Custos com Recrutamento e Seleção 
Custos com registro e documentação 
Custos com integração 
Custos com desligamento 

Reflexos na produção 
Reflexos na atitude do pessoal 
Custo extra-laboral 
Custo extra-operacional 

Custo extra-investimentos 
Perdas nos negócios 
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Gráfico 3 – Índice de Rotatividade de Pessoal versus Performance Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Watson Wyatt Inc (2005) 

 

 

 Para Watson Wyatt (2005), o custo médio para substituir um funcionário fica 

entre quarenta e oito a sessenta e um por cento do salário do funcionário. Porém, se 

bem administrado e mantendo o índice de rotatividade perto de quinze por cento, 

esse custo é superado em médio ou longo prazo, com a maior produtividade 

alcançada pelos funcionários com melhor desempenho, já que somente estes 

permanecerão na empresa. 

 

 Pela figura a seguir (gráfico 4), é possível identificar a produtividade de uma 

empresa com e sem rotatividade. A produtividade sem rotatividade permanece linear 

na faixa de cem por cento. Porém, com a rotatividade esta produtividade começa a 

declinar no primeiro momento, pouco antes da saída do empregado (B e C); chega 

ao nível mais baixo, enquanto a vaga não é preenchida (C e D); até atingir a 

produtividade anterior (D e E); para, finalmente, superar e se estabilizar em 

patamares mais elevados em relação a produtividade anterior, quando a reposição, 

obviamente,é bem efetuada pela organização. 



  
  

 

45 

Gráfico 4 – Efeitos em Longo Prazo com a Rotatividade de Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Watson Wyatt Inc (2005) 

 

 Portanto, diante de tais evidências, entende-se que realmente não existe um 

índice ideal de rotatividade, porém, constatou-se que índices médios, entre dez e 

vinte por cento, propiciam às empresas um desempenho superior em relação às que 

possuem baixo índice de rotatividade (em torno de cinco por cento) e alto índice de 

rotatividade (entre trinta e quarenta por cento). 

 

1.7. O Comércio Varejista 

 

Segundo Kotler e Armstrong (1999, p. 297) o comércio varejista: 

 
Inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços 
diretamente aos consumidores finais para uso pessoal. Qualquer 
organização que utiliza esta forma de venda, seja ele fabricante, 
atacadista ou varejista, está praticando varejo. Não importa a 
maneira pela qual os bens ou serviços são vendidos (venda pessoal, 
telefone, correio ou máquinas) ou onde são vendidos (loja, rua ou 
residência). 

 

 Conforme Terra (2003, p. 9), o principal papel do comércio varejista na 

economia é "a distribuição de produtos ou serviços em locais específicos que 

garantam ao cliente um mix de produto mais adequado às suas necessidades". 
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 Como forma de distribuição de produtos e serviços, o comércio varejista traz 

vantagens tanto para as empresas industriais, quanto para os clientes.  

 

 Para as indústrias, a principal vantagem do varejo é a redução do número de 

clientes atendidos, pois se o fabricante fosse comercializar todos os seus produtos 

para seus clientes perderia o foco de seu negócio. Para os clientes, a vantagem é 

propiciar ao consumidor final benefício de posse, tempo e lugar, além de tratamentos 

especiais como estacionamento, crédito, assistência técnica e serviços de entrega 

(TERRA, 2003). 

 

 No Brasil, o comércio varejista vem passando por constantes transformações 

decorrentes das mudanças ambientais e econômicas desde a década de 1990, tais 

como, a liberação das importações (marca do governo Collor) e posterior 

estabilização dos índices inflacionários, ocorrida no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

 Tais fatores têm impulsionado o comércio varejista na busca por maior 

eficiência e por maiores espaços de mercado, verificando-se com freqüência a 

disputa pelo atendimento dos consumidores das classes C, D e E, cuja demanda 

reprimida ainda é grande, tanto por alimentos e gêneros de primeira necessidade, 

quanto por bens de consumo duráveis. A redução significativa das taxas de inflação 

mensais teve como conseqüências o fim do imposto inflacionário, preservando o 

poder de compra das classes mais baixas; uma maior consciência de preços por 

parte do consumidor; e a redução dos ganhos financeiros, por parte dos 

comerciantes varejistas (TERRA, 2003). 

 

 Empresas do comércio que já enfrentavam dificuldades em razão de 

inadequações operacionais ou administrativas, com o natural aumento da 

concorrência, expuseram as dificuldades destas empresas em mudar rapidamente e, 

principalmente, em redefinir o foco de atuação e adequar-se ao novo cenário de 

competição, o que levou a dificuldades financeiras e até falência de grupos 

tradicionais, tais como Arapuã, Mappim e Mesbla (TERRA, 2003). 
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 As empresas que já estavam em processo de reestruturação, em razão da 

nova realidade econômica, tiveram um crescimento do faturamento, com destaque 

para aquelas que souberam detectar a necessidade de implementar mudanças ou 

que resolveram investir em métodos e processos destinados a elevar a eficiência 

operacional e aumentar a competitividade das empresas como um todo, decidindo e 

implantando tais medidas, ainda em meio a crises financeiras ou a períodos 

recessivos da economia brasileira recente. (TERRA, 2003). 

 

 Tais fatores têm contribuído para um número elevado de pessoas 

empregadas por este setor, bem como propiciado um alto índice de rotatividade. 

 

 Segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, o Comércio é o setor que possui o segundo maior índice de 

admissões e demissões, contando com 23,91% (vinte e três vírgula noventa e um 

pontos percentuais) em relação ao número total de admitidos e 23,09 % (vinte e três 

vírgula zero nove pontos percentuais) em relação ao número total de desligados. 

 

Quadro 3 - Movimentação de Mão-de-Obra: Admissões por Setor de Atividade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

 

Quadro 4 - Movimentação de Mão-de-Obra: Desligamento por Setor de Atividade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
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 O comércio é o setor da economia nacional que abriga o maior número de 

empregados, com aproximadamente 3.845.000, segundo dados do CAGED, 

baseado em estatística do ano de 2005. 

 

Quadro 5 - Nível de Ocupação por Setor de Atividade (em mil) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

  

  

 Deste total de empregados do comércio, aproximadamente setecentos e 

dezenove mil estão em estabelecimentos varejistas. Destes, cerca de 45% (quarenta 

e cinco por cento) são mulheres. Os principais empregadores do comércio são o 

Carrefour Comércio e Indústria Ltda e Cia Brasileira de Distribuição SA com mais de 

cinqüenta mil empregados em cada uma destas empresas. (TERRA 2003). 
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CAPÍTULO II 

 

1. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Ciência é uma forma de obtenção de conhecimento sobre os fenômenos que 

observamos no universo. Os métodos da ciência buscam a racionalidade e 

objetividade na obtenção do conhecimento. 

 

 Segundo Cooper e Schindler (2003) pesquisa científica é uma investigação 

sistemática, controlada, empírica e crítica sobre as relações presumidas entre 

fenômenos. O objetivo do rigor científico é dar credibilidade às suas conclusões. A 

teoria é uma idéia sistematizada sobre como as coisas funcionam. 

 

 A técnica de pesquisa utilizada foi a de métodos mistos. Segundo Creswell 

(2007, p.35) 

Essa técnica emprega estratégias de investigação que envolvem 
coleta de dados simultânea ou seqüencial para melhor entender os 
problemas da pesquisa. A coleta de dados também envolve a 
obtenção tanto de informações numéricas (por exemplo, em 
instrumentos) como de informações de textos (por exemplo, em 
entrevistas), de forma que o banco de dados final represente tanto 
informações quantitativas como qualitativas. 

 

 O pesquisador utilizará a estratégia de coleta de dados exploratória 

seqüencial (CRESWELL, 2007), através de aplicação de instrumento quantitativo, 

com posterior entrevista de determinados sujeitos da pesquisa, a fim de 

qualitativamente explicar com maiores detalhes, os resultados auferidos através da 

pesquisa. 

 

Desta forma, a pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório que, 

conforme Silva e Menezes (2001, p. 21), “visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema com vista a torná-lo explícito ou a construir hipóteses”. 

  

Sellitiz (1974) explica que os estudos exploratórios têm sua principal 

acentuação referente à descoberta de idéias e intuições. Por isso, o planejamento 

da pesquisa precisa ser suficientemente flexível, de modo a permitir a consideração 
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de muitos aspectos diferentes de um fenômeno. Os estudos exploratórios podem ter 

como objetivo a formulação de um problema para a investigação mais exata ou para 

a criação de hipóteses. No entanto, um estudo exploratório pode ter outras funções: 

aumentar o conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que se deseja 

investigar em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que pretende 

realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de prioridades 

para futuras pesquisas; a obtenção de informação sobre possibilidades práticas de 

realização de pesquisas em situações de vida real. 

 

A pesquisa exploratória é necessária para a obtenção da experiência que 

auxilia a formulação de hipóteses significativas para uma pesquisa mais definitiva. O 

pesquisador que se inicia nesse campo não tem possibilidade de apresentar 

hipóteses precisas para a investigação, no caso de problemas em que o 

conhecimento é reduzido, geralmente o estudo exploratório é o mais recomendado. 

(SELLITIZ, 1974). 

 

Existe uma tendência para subestimar a importância da pesquisa exploratória 

e considerar como “científico” apenas o trabalho experimental. No entanto, para que 

o trabalho experimental tenha valor teórico ou social precisa ser significativo para 

questões mais amplas que as propostas no experimento. Essa significação só pode 

resultar de exploração adequada das dimensões do problema que a pesquisa tenta 

estudar. (SELLITIZ, 1974). 

 

 Vergara (2006) explica que quanto aos fins, teremos a pesquisa exploratória 

que é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Pela sua natureza, a pesquisa exploratória não comporta hipóteses 

que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 

 

 Gil (1999) explica que as pesquisas exploratórias têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses, dessa forma, considera que seu planejamento 

deve ser flexível para que possa levar em conta os variados aspectos relacionados 

ao objeto do estudo. 
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 A estratégia exploratória seqüencial é a mais direta das técnicas abrangidas 

pelos estudos mistos. Segundo Creswell (2007, p. 217) esta estratégia. 

 
é caracterizada pela coleta de dados quantitativos, seguida pela 
coleta e análise de dados qualitativos. Geralmente dá-se prioridade 
para os métodos quantitativos, e os dois métodos são integrados 
durante a fase de interpretação do estudo. (...) O objetivo do projeto 
exploratório seqüencial geralmente é o de usar resultados de um 
estudo primariamente quantitativo. 

 

 Como ponto forte desta metodologia, Creswell (2007), ressalta a natureza 

direta deste projeto. Além da facilidade de implementá-lo, tendo em vista que os 

passos seguem estágios claros e distintos, características estas, que o torna fácil de 

descrever e relatar. 

 

 Já o principal ponto fraco, é o tempo envolvido na coleta de dados, com duas 

fases separadas. (CRESWELL, 2007) 

 

 Para fundamentar o presente trabalho, inicialmente foi efetuado uma pesquisa 

bibliográfica que, segundo Vergara (2006), é o estudo sistematizado, desenvolvido 

com base em material publicado, tais como: livros, revistas, jornais, redes 

eletrônicas, sendo todo material acessivo ao público em geral. Neste caso 

específico, o material utilizado baseou-se principalmente em livros e periódicos 

científicos. 

 

 Salienta-se que neste estudo será utilizada a aplicação de um questionário 

que, segundo Gil (1999), é definido como uma técnica de investigação composta por 

números mais ou menos elevados de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. 

 

 O questionário a ser utilizado será composto de perguntas fechadas com 

respostas baseadas em escala Likert, sendo que no final do mesmo os 

respondentes poderão fornecer comentários. 
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1.1. Escala Likert 

 

 A escala Likert foi desenvolvida pelo sociólogo Rensis Likert, professor da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, entre 1946 e 1970. Likert tinha 

como objetivo principal, medir as atitudes psicológicas de maneira científica. 

Especificamente buscava um método que iria produz resultados que podiam ser 

interpretados em uma escala própria, assim como um grau celsius ou um centímetro 

podem ser considerados medidas verdadeiras. (UEBERSAX, 2006). 

 

 Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 201) a escala Likert consiste "de 

afirmações que expressam atitudes favoráveis ou desfavoráveis em relação ao 

objeto de interesse". 

 

 A escala Likert é usada quando o pesquisador precisa coletar os sentidos, 

opiniões e atitudes dos pesquisados. Segundo Mattar (1997 p.13): 

 

Os respondentes são solicitados não só a concordarem ou 
discordarem das afirmações, mas também a informarem qual o seu 
grau de concordância / discordância. A cada célula de resposta é 
atribuído um número que reflete a direção da atitude do respondente 
em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude de cada 
respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas para 
cada afirmação. 
 
 

 Segundo Brown (2000), a escala Likert pode apresentar algumas distorções, 

por exemplo, as pessoas entrevistadas podem evitar o uso das categorias extremas; 

concordarem sempre com as afirmações apresentadas; tentarem demonstrar uma 

situação mais favorável; utilizarem em excesso ou até mesmo desconhecerem a 

resposta neutral; ou ainda, encontrar dificuldades para resolverem a escala oferecida 

para cada item do questionário. 

 

 Já para Cooper e Schindler (2003, p.203), os principais erros a serem 

evitados com as escalas de classificação são: 

 

  

1) Erro de indulgência, ocorre quando (...) os respondentes 
tendem a classificar melhor as pessoas que conhecem bem e com 
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quem têm algum envolvimento pessoal. (...) Podendo ocorrer 
também o oposto. 

 
2) Tendência central: Os classificadores hesitam em fazer 

julgamentos extremos. 
 
3) Efeito Halo: É o viés sistemático que o classificador 

introduz ao trazer uma impressão generalizada sobre o sujeito de 
uma classificação para outra. 

 

 Na tentativa de diminuir as eventuais distorções apontadas por Brown (2000) 

e Cooper e Schindler (2003), o pesquisador utilizou a escala com cinco variações, 

sendo a inicial "Discordo Totalmente" e a final "Concordo Totalmente", tendo apenas 

um ponto central que é " Desconheço / Indiferente", além de variações na articulação 

das perguntas oscilando de maneira não sistemática afirmações positivas e 

negativas sobre o mesmo tema, no intuito de estimular a reflexão, evitar o efeito halo 

e tendência central.  

 

Além disso, o pesquisador aplicou os questionários pessoalmente, procurou 

esclarecer eventuais dúvidas no momento exato em que elas poderiam surgir, 

propiciou esclarecimentos e certificou-se do real entendimento da questão por parte 

das pessoas que participaram da pesquisa. 

 

Ressalta-se que o instrumento de coleta de dados, questionário em escala 

Likert, teve um roteiro de perguntas e assuntos previamente definidos, considerando 

o assunto / tema de cada bloco do questionário, representando o principal  

instrumento de coleta de dados utilizado pelo pesquisador, elaborado a partir do 

levantamento bibliográfico efetuado. 

 

Desta forma, caracteriza-se com o uso da escala Likert, a construção de uma 

escala de mensuração, através do escalonamento arbitrário. Segundo Cooper e 

Schindler (2003, p. 205) o escalonamento arbitrário é utilizado para: 

 
coletar diversos itens que acreditamos não serem ambíguos e que 
sejam apropriados para um determinado tópico (...) devemos 
classificar cada um desses itens de 1 a 5, dependendo do grau de 
favorecimento reportado. 
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Cooper e Schindler (2003), informam ainda que os resultados podem ser 

estudados de várias formas como, por exemplo, totalizando por item individual, pela 

empresa ou local de trabalho. Citam também, que os totais para cada empresa ou 

grupo de pessoas podem ser calculados para determinar como eles se comparam 

aos outros.  

 

Desta forma, como o objetivo central deste estudo é identificar as 

conseqüências e impactos da rotatividade de pessoal sobre a memória 

organizacional, os dados serão mensurados de maneira total, e serão comparadas 

as mensurações entre o grupo de trabalhadores e gestores, a fim de identificar se as 

execuções convergem ou não àquilo que é planejado pelos gestores. 

 

As principais vantagens da mensuração por escala arbitrária é que estas são 

fáceis de desenvolver, são planejadas para serem específicas, fornecem 

informações úteis e são adequadas se desenvolvidas de forma correta. (COOPER e 

SCHINDLER, 2003) 

 

Como desvantagens, tem-se o seu planejamento, que é subjetivo, a falta de 

certeza de que os itens escolhidos estão adequados e a falta de provas se todos os 

respondentes usarão a mesma referência ao responder as questões. 

  

Para minimizar estas desvantagens, todas as questões foram elaboradas a 

partir do levantamento teórico, que antecede este capítulo. Efetuou-se validação do 

questionário em banca de qualificação, bem como a execução do pré-teste, e 

finalmente, aplicou-se processo de entrevistas não estruturada, em grupo focal e 

survey de experiência, usando como referência, as conclusões extraídas do 

questionário Likert. 
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1.2 Entrevistas 

 

 Yin (2001) destaca que o método da entrevista permite uma abordagem 

direta dos tópicos a serem pesquisados, o surgimento de insight inesperado sobre o 

tema, bem como a indicação de outras fontes de evidências. Yin (2001) alerta que 

este método exige perícia do investigador, tanto no processo de elaboração das 

questões como na condução do relacionamento com o entrevistado.  

 

 As entrevistas serão realizadas de forma não estruturada, a fim de obter 

esclarecimentos ou justificativas das pessoas participantes nesta pesquisa, bem 

como opiniões de pessoas que possuam vivência significativa com os temas deste 

estudo.  

 

 De acordo com Denzin e Lincoln (2006), a entrevista não estruturada busca 

a compreensão do comportamento sem impor nenhuma categorização. 

 

 Sellitiz (1974) aponta as vantagens da entrevista como: maior flexibilidade, 

pois permite uma adaptação das perguntas ao caso concreto de forma mais 

personalizada, confirmação do entendimento por parte do entrevistado, a ampliação 

da gama de elementos envolvidos no processo de comunicação pelo entrevistador, 

como a observação de reações às perguntas do pesquisador, de mudanças na 

entonação de voz, além da observação direta do ambiente de trabalho da empresa.  

 

 Gil (1999) acrescenta sobre as vantagens da entrevista, que os dados 

obtidos são pacíveis de classificação, pois possibilita a obtenção de maior número 

de respostas, já que é mais fácil deixar de responder a um questionário do que se 

negar a ser entrevistado. As entrevistas permitem uma abordagem qualitativa e 

subjetiva da visão da pessoa envolvida no processo. 

 

 Desta forma, serão utilizadas duas técnicas de entrevistas. O Survey de 

experiência e o grupo de foco. 
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1.2.1 Grupo de Foco 

  

 Segundo Cooper e Schindler (2003), o grupo de foco é um painel de 

pessoas, lideradas por um moderador, que se reúne em um grupo de 6 a 10 

pessoas, por aproximadamente 90 minutos. 

 

 Conforme Vergara (2006, p.56) grupo de foco é: 

um grupo reduzido de pessoas com as quais o pesquisador discute 
sobre o problema a ser investigado, de modo a obter mais 
informações sobre ele, dar-lhe um foco, um afunilamento, bem como 
uma direção ao conteúdo dos instrumentos de coleta de dados. É 
bastante útil. 

 

 O moderador deve guiar o grupo para a troca de idéias, sentimentos e 

experiências em um tópico específico. Apresenta-se o tópico e incentiva-se a 

discussão do assunto pelo grupo. (COOPER e SCHINDLER, 2003). 

 

 Segundo Creswell (2007, p.190), "essas entrevistas envolvem poucas 

perguntas não-estruturadas e geralmente abertas, que pretendem extrair visões e 

opiniões dos participantes". 

 

 Desta forma o pesquisador efetuou o grupo de foco, com os trabalhadores 

do varejo, para aprofundar o entendimento dos motivos que acarretam a alta 

rotatividade de pessoal nas organizações estudadas. 

 

 Conforme Cooper e Schindler (2003, p.134) "em alguns casos, administra-se 

um questionário aos participantes antes que o grupo comece a reunir dados 

adicionais".  

 

 Esta estratégia foi adotada pelo pesquisador, que primeiramente aplicou o 

questionário em escala Likert, e posteriormente efetuou as entrevistas através de 

grupo de foco. Desta forma, todos os participantes do grupo de foco, responderam 

antes o questionário da pesquisa. 
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 O pesquisador elegeu apenas os trabalhadores operacionais do varejo para 

o grupo de foco, buscando primeiramente a homogeneidade deste grupo, já que 

segundo Cooper e Schindler (2003, p.134) 

Freqüentemente é preferível formar grupos de foco separados para 
diferentes sub grupos da população (...) este tipo de agrupamento 
homogêneo tende a promover discussões mais intensas e interação 
mais livre. 

 

 Sobre as vantagens e desvantagens do grupo de foco, Cooper e Schindler 

(2003, p.135), relatam que: 

a vantagem principal do grupo de foco como ferramenta de uma 
pesquisa exploratória é a capacidade de atingir as principais 
questões de um tópico de uma forma rápida e barata (...) os 
participantes respondem com suas próprias palavras, em vez de 
serem forçados a se adaptar a um método formalizado. Como podem 
reagir livremente às respostas dos outros, freqüentemente ocorrem 
coisas inesperadas. Os grupos de foco facilitam muito a exploração 
de informações surpreendentes e novas idéias. As agendas podem 
ser modificadas à medida que a equipe da pesquisa passe para o 
próximo grupo. (...) Porém, como são instrumentos qualitativos, com 
acuidade de amostragem limitada, os resultados dos grupos de foco 
não podem substituir análises quantitativas. 
 

 Para minimizar as desvantagens apontadas por Cooper e Schindler (2003), 

o pesquisador, como já relatado, utilizou as entrevistas não estruturadas em grupo 

de foco, para complementar e explicar de maneira mais direta os resultados 

apresentados pelo instrumento quantitativo. 

 

1.2.2 Surveys de Experiência 

 

 Apenas parte do que é sabido sobre um tópico está disponível para um 

pesquisador. Assim, torna-se útil buscar informações com pessoas experientes na 

área de estudo, extraindo tais informações de suas memórias e experiências. 

(COOPER e SCHINDLER,2003). 

 

 Segundo Cooper e Schindler (2003, p.133): 

quando entrevistamos pessoas em uma survey de experiência, 
devemos buscar suas idéias em relação a questões ou aspectos 
importantes do assunto tratado e descobrir o que é importante dentro 
do campo de conhecimento da pessoa. O formato investigativo que 
usamos deve ser suficientemente flexível para que possamos 
explorar várias possibilidades que surgem durante a entrevista. 
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 Para atingir tais objetivos, o pesquisador buscou extrair o pensamento de 

pessoas com experiências diferenciadas na área de estudo, concentrando as 

entrevistas em gerentes e especialmente, os diretores das organizações que 

participaram da pesquisa, além de ter entrevistado o Prof. Ms. Eduardo Terra, que é 

professor do PROVAR, programa de Varejo, da FIA-USP, especialista em Recursos 

Humanos no Varejo. 

 

 A intenção do pesquisador foi entender a visão dos executivos e equipes, 

sobre as práticas nas suas empresas e as relações com a criação, manutenção e 

atualização da memória organizacional, o desenvolvimento das pessoas e a 

administração estratégica de recursos humanos, mesmo em ambientes com alto 

índice de rotatividade de pessoal. 

  

 

1.3 Amostra 

  

 A idéia da amostra pode ser entendida de maneira intuitiva pela maioria das 

pessoas, por exemplo, ao experimentar uma refeição é possível identificar se estava 

salgada ou não. 

 

 Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 150) "A idéia básica de amostragem 

é que ao selecionar alguns elementos de uma população, podemos tirar conclusões 

sobre toda a população". 

  

 Cabe deixar claro que não é objetivo desta pesquisa generalizar as 

conclusões para toda a população e nem mesmo para todo o comércio varejista, e 

sim identificar os impactos e conseqüências da rotatividade de pessoal sobre a 

memória organizacional em organizações varejistas que possuem alto índice de 

rotatividade de pessoal. 

 

 Portanto, tendo em vista os objetivos limitados da pesquisa e ao mesmo 

tempo o foco em trazer contribuições diante da relevância do tema, buscar-se-á, a 

amplitude da amostra em organizações varejistas que apresentem índices de 
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rotatividade próximos a realidade apurada pelo DIEESE (2007) a este segmento, 

que é de 44% ao ano. 

  

 Segundo Cooper e Schindler (2003, p.167) "isso é especialmente verdadeiro 

na pesquisa exploratória, em que podemos fazer contatos apenas com certas 

pessoas ou casos que são claramente atípicos". 

 

 Desta forma, o método a ser utilizado para a amostra, será a amostragem 

intencional, que é uma amostragem não-probabilística e que respeita certos critérios, 

tendo em vista os objetivos já delimitados para a pesquisa. Assim, o tipo de amostra 

intencional a ser utilizado é a amostragem por quota. 

 Cooper e Schindler (2003, p.169), citam que: 
 

a amostragem por quota é o segundo tipo de amostragem intencional 
e é usada para melhorar a representatividade. A lógica que sustenta 
a amostragem por quota é que certas características relevantes 
descrevem as dimensões da população. Se uma amostragem tem a 
mesma distribuição dessas características, então é provável que seja 
representativa da população em relação a outras variáveis que não 
temos controle. 

 
 

1.4 Caracterização dos sujeitos 

 

 Os sujeitos são trabalhadores de empresas do comércio varejista.  

 

 Foram convidadas cinco redes varejistas para participarem da pesquisa, 

sendo três redes com número de empregados superior a 20.000 pessoas, e duas 

redes com quadro de efetivos inferior a este número. Destas, duas aceitaram o 

convite. A primeira rede possibilitou a pesquisa em duas unidades e a segunda rede 

em uma única unidade.  

 

Ambas as empresas permitiram ao pesquisador escolher dentre as suas 

unidades, os locais em que a pesquisa poderia ser efetuada. A segunda empresa, 

apesar de permitir acesso a entrevistas, na prática não se mostrou muito aberta a 

este instrumento. 
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 Desta forma, uma vez escolhida as unidades que seriam pesquisadas. Os 

sujeitos foram convidados pelo pesquisador durante o seu horário de trabalho. O 

convite foi direcionado a todos os trabalhadores que estavam presentes, sem 

nenhuma diferenciação relacionada a sexo, estado civil, escolaridade, tempo de 

casa, idade, ou outra qualquer. 

 

 Os sujeitos, responderam a pesquisa por livre e espontânea vontade, 

receberam explicações pessoalmente do pesquisador sobre os objetivos deste 

estudo, importância para as organizações, trabalhadores e universidades. O 

pesquisador, durante todo o processo de preenchimento dos questionários, 

manteve-se à disposição para tirar pessoalmente, qualquer tipo de dúvida 

relacionada à pesquisa. 

 

Os sujeitos tomaram ciência e assinaram o TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido), foram informados sobre o sigilo das informações quanto a sua 

identidade, bem como, sobre os dados da organização para as quais prestam 

serviços.  

 

O pesquisador ressaltou que se mantém à disposição para qualquer tipo de 

contato e esclarecimentos que forem necessários, em qualquer fase do trabalho e 

mesmo após a sua conclusão, referente a pesquisa respondida. 

 

No total, foram obtidos 142 questionários respondidos pelos trabalhadores 

das empresas varejistas que participaram da pesquisa, e serão classificados no 

capítulo sobre a sistematização dos dados da pesquisa. 

 

1.5 Unidades selecionadas para a pesquisa 

 

A pesquisa foi efetuada em dois grandes grupos do varejo. No primeiro grupo, 

que denominaremos de Empresa A, duas unidades foram selecionadas.  

 

Baseando-se em que a rotatividade anual do varejo em 2006 foi de 44% 

(DIEESE, 2007) escolheu-se duas unidades que possuem índice de turnover 

próximo a esta realidade, no intuito de retratar nas unidades o cenário nacional, 



  
  

 

61 

desta forma a amostragem é intencional e por quota. Uma das unidades escolhidas 

está sediada no município de São Bernardo do Campo, e apresentou índice de 46% 

em 2007. Esta será chamada de empresa A. Outra unidade da mesma empresa está 

sediada no município de São Paulo e apresentou índice de rotatividade de 38%, esta 

será chamada de Empresa A1. 

 

Sobre o segundo grupo, que denominaremos de Empresa B, apenas uma 

unidade foi selecionada para a pesquisa, sendo que a rotatividade desta unidade 

está entre 37% e 42% ao ano, e está localizada no município de São Paulo. 

 

Do total dos questionários obtidos, 45% correspondem Empresa A, 

totalizando 64 respondentes e 34% à Empresa A1, totalizando 50 respondentes. A 

Empresa B contribuiu com 21% da pesquisa, totalizando 29 respondentes. 

 

 

1.6. Instrumentos de Coleta de Dados e Análises 

 

 Pesquisa de campo, através de questionários Likert, com perguntas extraídas 

do levantamento teórico, originado de pesquisa bibliográfica. 

 

Além do instrumento acima, serão efetuadas entrevistas não estruturadas, 

utilizando-se o método de grupo de foco com trabalhadores e de survey de 

experiência com gestores e diretores, para confrontar e complementar os dados que 

foram levantados através do questionário. 

 

 

1.7 Análise do Dados. 

 

Os dados coletados pelas entrevistas não estruturadas foram organizados e 

analisados, a fim de complementar e explicar os dados quantitativos. 

 

Os dados coletados pela aplicação do questionário foram digitalizados, 

utilizando o programa Office Excel 2007. Em seguida, procedeu-se à estatística 

descritiva que forneceu o número e percentuais de respostas para cada opção. Além 
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disso, foram calculados a variância, mediana, média e desvio-padrão para cada 

questão. 

 

As medidas de posição, também, conhecidas como medidas de tendência 

central indicam os valores em torno dos quais ocorre a maior concentração do 

fenômeno quantitativo em estudo. A média aritmética é o mais simples dos valores 

descritivos de uma amostra, constituindo em uma estimativa da média da população. 

(BRUNI, 2007). 

 

 A mediana é o valor que ocupa a posição central quando todos os itens do 

grupo estão dispostos, em termos de valor, em ordem crescente ou decrescente de 

magnitude. (BRUNI, 2007). 

 

Entretanto, as medidas de tendência central são insuficientes para descrever 

adequadamente uma amostra. É necessário também descrever em que medida dos 

dados de observação estão agrupados ao redor da média.  

 

A variância mede a dispersão dos dados de observação de uma amostra em 

relação à respectiva média. Se todas as médias das amostras fossem iguais, o valor 

da variância seria zero. Assim, quanto maior for a variância menor é o grau de 

concentração da amostra. O desvio-padrão é a mais importante medida de 

dispersão dos valores individuais ao redor da média. Apresenta a vantagem sobre a 

variância de utilizar a mesma unidade de medida de dados (BRUNI, 2007). 

 

 

1.8 Procedimentos 

 

 O projeto de pesquisa passou pelas seguintes etapas: 

 

1) Foi aprovado junto ao Comitê de Ética da Universidade Metodista de São Paulo e 

registrado junto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O projeto 

possui folha de rosto registrada sob o número FR175993 e cadastrada no Sistema 

Nacional de Informações Sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP) sob o número CAA 0003.0.214.000-8; 
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2) A elaboração dos questionários de coleta de dados foi validada junto à banca de 

qualificação de mestrado, bem como pelo pré-teste executado com 10 funcionários 

do comércio varejista; 

 

3) Pesquisador efetuou o convite primeiramente às empresas do varejo, tendo a 

autorização de duas redes para realizar a pesquisa; 

 

4) Após a autorização das empresas, o pesquisador escolheu os estabelecimentos, 

utilizando para isso o critério de rotatividade existente nestas empresas no ano 

anterior, para que sejam próximos ao apresentado pelo DIEESE (2007); 

 

5) Efetuou-se o convite aos trabalhadores, gerentes e diretores dos 

estabelecimentos selecionados, das empresas de comércio varejista para 

participarem do estudo. 

 

6) O Pesquisador distribuiu o questionário de coleta de dados pessoalmente, e 

acompanhou o preenchimento dos mesmos, tirando eventuais dúvidas dos 

participantes da pesquisa; 

 

7) Após o término do preenchimento dos questionários, o pesquisador realizou o 

processo de entrevista não estruturada, com alguns trabalhadores pelo método de 

grupo de foco. Já com gerentes e com os Diretores das três unidades o método 

utilizado foi de Survey de experiências, a fim de obter maiores detalhes sobre itens 

apurados na pesquisa; 

 

8) Tabulação dos dados dos questionários efetivamente preenchidos, análise dos 

depoimentos dos entrevistados, consolidação dos dados coletados, e finalmente, 

entrelaçamento analítico dos dados com desenvolvimento de reflexões aliadas às 

referências dos autores pesquisados. 

 

 



  
  

 

64 

CAPÍTULO III 

 

1. SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

  

Os resultados da pesquisa realizada são apresentados a seguir, juntamente 

com alguns depoimentos obtidos junto aos entrevistados das empresas participantes 

deste estudo. 

 

 

1.1 Caracterização da Amostra 

 

Foram entrevistados funcionários de dois grandes grupos do varejo, em três 

estabelecimentos diferentes, totalizando 142 respondentes. Desse total, 79,58% são 

da área operacional e 20,42% da área gerencial.  

 

A amostra pesquisada representa 21,16% do total de empregados nas 

organizações estudadas. O número total de funcionários das empresas é 671 

funcionários, dos quais 54,10% (363) são do gênero feminino e 45,9% (308) são do 

gênero masculino. Do total de funcionários 90,01% (604) são operacionais e 9,99% 

(67) são gerentes.  

 

Assim, a população total apresenta pouca variação em relação à amostra obtida, 

demonstrando cenário similar entre o universo e a amostra, ou seja, predominância 

de mulheres e de funcionários do grupo operacional. 

 

As figuras 5 a 8 mostram os dados relacionados à caracterização da amostra, tais 

como faixa etária, gênero, escolaridade e tempo de serviço na empresa. 
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Figura 5 – Distribuição dos entrevistados quanto à faixa etária por empresa 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

A Figura 5 mostra que a empresa A tem maior percentual de funcionários na 

faixa etária dos 26 a 35 anos (45,3%), seguidos por aqueles que se encontram na 

faixa etária de 18 a 25 anos (39,1%). A empresa A1, tem 38,8% de funcionários na 

faixa etária de 26 a 35 anos e 36,7% na faixa dos 18 aos 25 anos; e a empresa C 

tem o mesmo percentual de funcionários para as faixas etárias de 18 a 25 anos e 26 

a 35 anos (34,5%). As empresas A e A1 têm funcionários com idade entre 46 e 55 

anos.  

 

Na empresa A encontrou-se idade mínima de 18 anos e idade máxima de 51 

anos; a média de idade foi de 28,3±7,3 anos. Na empresa A1, a idade mínima 

também é de 18 anos e a idade máxima de 48 anos; a média das idades encontrada 

foi de 29,6±8,2 anos. Na empresa B, a idade mínima encontrada foi de 18 anos e a 

máxima de 44 anos; a idade média é de 31,0±8,2 anos. 
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Figura 6 – Distribuição dos entrevistados quanto ao gênero por empresa 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

A figura 6 mostra que as três empresas têm maior número de mulheres do 

que homens no seu quadro funcional, destacando-se a empresa B, com 69,0% de 

mulheres.   
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Figura 7 – Distribuição dos entrevistados quanto à escolaridade, por empresa 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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Constatou-se que nas três empresas predomina funcionários que têm 

escolaridade em nível médio. Em empresa A1 possui um percentual maior (24,5%) 

de funcionários com pós-graduação do que funcionários com ensino superior 

(18,4%). Apenas as empresa A1 (4,1%) e a empresa B (3,4%) possuem funcionários 

com Ensino Fundamental. 
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Figura 8 – Distribuição dos entrevistados quanto ao tempo de serviço, por 

empresa 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Nas empresas A (39,1%) e na empresa A1 (53,0%) predomina funcionários 

com tempo de serviço de 1 a 4 anos, enquanto na empresa B há predominância de 

funcionários com tempo de serviço de 5 a 8 anos (38,0%). Funcionários com até um 

ano de serviços nas três empresas correspondem a percentuais similares (A=10,9%; 

A1=8,2%; e B=10,3%). 

 

Constatou-se na empresa A que o tempo mínimo de serviço dos funcionários 

entrevistados é de 0,2 anos e o tempo máximo de 22 anos; a média de tempo de 

serviço é de 5,2±4,4 anos. Na empresa A1, o tempo mínimo de serviço dos 

entrevistados é 0,3 anos e o máximo é de 19 anos; a média de tempo de serviço é 

de 5,1±4,6 anos. Na empresa C, o tempo mínimo de serviços dos entrevistados é de 

0,6 meses e o máximo é de 22 anos; a média de tempo de serviços é 6,9±5,3 anos. 
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Com objetivo de buscar maiores esclarecimentos para os dados quantitativos 

e até mesmo apurar os motivos que geraram determinado resultado, o pesquisador 

através de entrevistas não estruturadas, buscou depoimentos dos participantes da 

pesquisa. Desta forma, alguns depoimentos serão relatados a seguir, onde o nome 

das pessoas e organizações serão fictícios, a fim de resguardar a identidade dos 

indivíduos e empresas. 

 

Para maior entendimento e sintetização do assunto a ser discutido, os 

resultados serão analisados e apresentados em tópicos e sub-tópicos. 

 

1.1 Espiral do conhecimento. 

 

 Através da espiral do conhecimento as organizações criam novos 

conhecimentos que impactam a memória organizacional (NONAKA e TAKEUCHI, 

1997). 

 

Conforme levantamento teórico sobre o processo de criação de conhecimento 

nas empresas, identificou-se que o conhecimento divide-se em dois principais 

grupos, e sua interação, resulta em quatro tipos de conversão do conhecimento, 

chamado de socialização, externalização, combinação e internalização (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997).  

 

Desta forma, entender os tipos predominantes do conhecimento que as 

organizações possuem, bem como suas interações, são fundamentais para 

identificar quais as melhores maneiras para armazenar os conhecimentos. 

 

Através da pesquisa, identificou-se que a transmissão do conhecimento tácito, 

ou seja, aquele conhecimento intangível e adquirido através das experiências 

individuais e  conseqüentemente  mais difícil de ser compartilhado, é o que mais 

ocorre nas organizações pesquisadas. 
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Nas tabelas a seguir, serão apresentados os percentuais obtidos para cada 

uma das quatro conversões encontradas entre os funcionários das empresas 

varejistas pesquisadas. 

 

Tabela 1 

Espiral do conhecimento: Socialização. 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Desconheço Concordo 

Concordo 

totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 1 1,56 3 4,69 1 1,56 35 54,69 24 37,50 

Empresa A1 1 2,04 5 10,20 2 4,08 33 67,35 8 16,33 

Empresa B 0 0,00 0 0,00 1 3,45 23 79,31 5 17,24 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-

padrão 

 

Empresa A 0,46 4 2,50 0,68   

Empresa A1 0,79 4 3,86 0,89   

Empresa B 0,19 4 4,14 0,44   

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

A tabela 1 mostra que nas três empresas foi encontrado elevado grau de 

concordância com a afirmação de que aprendem com os outros através do processo 

de socialização, que consiste na transmissão do conhecimento tácito através da 

observação, imitação e prática das atividades.  

 

Nas três empresas a mediana encontrada foi 4. A média mais baixa foi 

apresentada pela empresa A (2,50) e a mais elevada pela empresa B (4,14). O 

maior desvio-padrão ocorreu na empresa A1 e o menor na empresa B. Com relação 

à variância, a empresa B apresentou a menor. Esse resultado indica que na 

empresa B ocorreu maior grau de concentração de resultados em torno da média 

(4,14). 

 

Assim, identificou-se que a grande maioria das pessoas aprende com os 

outros, através do processo de socialização, principalmente no grupo de gerência, 

onde praticamente todos os respondentes concordam com tal afirmativa.  
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Tabela 2 

Espiral do conhecimento: externalização 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Desconheço Concordo 

Concordo 

totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 1 1,56 3 4,69 1 1,56 35 54,69 24 37,50 

Empresa A1 3 6,12 2 4,08 2 4,08 28 57,14 14 28,57 

Empresa B 0 0,00 1 3,45 1 3,45 19 65,52 8 27,59 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-

padrão 

 

Empresa A 0,68 4 4,00 0,83   

Empresa A1 1,06 4 3,98 1,03   

Empresa B 0,43 4 4,17 0,66   

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Um percentual de 65,52% dos entrevistados da empresa B; 57,15% da 

empresa A1 e 54,69% da empresa A concordam e 37,50% da empresa A; 28,57% 

da empresa A1 e 27,59% da empresa B concordam totalmente que são solicitados a 

externalizar e, conseqüentemente, transmitem seus conhecimentos tácitos aos 

demais.  

 

Novamente, as médias para as três empresas situaram-se muito próximas, 

sendo que a empresa que apresentou maior concentração das respostas em torno 

da média foi a empresa B. 

 

Desta forma, considerando o alto grau de concordância das empresas 

pesquisadas, constata-se que a grande maioria das pessoas é solicitada a 

externalizar, e conseqüentemente, transmitirem seus conhecimentos tácitos para as 

outras pessoas, principalmente os ocupantes de cargos de gestão, onde a totalidade 

(100%) deste grupo afirma utilizar este processo para passar seus conhecimentos às 

pessoas que possuem menos experiência ou conhecimento, conforme demonstrado 

na figura 9. 
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Tabela 3 

Espiral do conhecimento: internalização 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Desconheço Concordo 

Concordo 

totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 1 1,56 0 0,00 2 3,13 30 46,88 31 48,44 

Empresa A1 1 2,04 0 0,00 1 2,04 22 44,90 25 51,02 

Empresa B 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 62,07 11 37,93 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-

padrão 

 

Empresa A 0,50 4 3,25 0,71   

Empresa A1 0,54 5 4,43 0,74   

Empresa B 0,24 4 4,38 0,49   

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

A tabela 3 mostra que com relação ao processo de internalização, 48,44% 

concordam totalmente e 46,88% concordam dos funcionários da empresa A; na 

empresa A1, 44,90% concordam e 51,02% concordam totalmente; e na empresa B, 

62,07% concordam e 37,93% concordam totalmente. 

 
Embora a média mais elevada (4,43) tenha sido encontrada para a empresa 

A1, esta empresa também apresentou maior desvio-padrão 0,74, evidenciando 

muitas respostas diferentes por parte dos funcionários. A empresa B é a que 

apresenta maior concentração das respostas (variância = 0,24). Esse resultado 

indica que na empresa B ocorre com maior homogeneidade o processo de 

internalização do conhecimento. 

 

Assim, observa-se que de modo geral, a maioria das pessoas que trabalha 

nas organizações pesquisadas, concorda que a internalização é uma das formas de 

criar novos conhecimentos, onde os indivíduos criam novos conhecimentos tácitos, a 

partir de práticas como "aprender fazendo” novas atividades.  Neste processo, 

índices similares no quesito concordo e concordo totalmente são apresentados nos 

grupos de funcionários operacionais e gerências, conforme apresentado na figura 9. 
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Tabela 4 

Espiral do conhecimento: combinação 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo Desconheço Concordo 

Concordo 

totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 4 6,25 13 20,31 4 6,25 34 53,13 9 14,06 

Empresa A1 9 18,37 11 22,45 5 10,20 19 38,78 5 10,20 

Empresa B 0 0,00 8 27,59 1 3,45 16 55,17 4 13,79 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-

padrão 

 

Empresa A 1,33 4 2,75 1,15   

Empresa A1 1,73 3 3,00 1,34   

Empresa B 1,11 4 3,55 1,06   

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Verificou-se que na empresa A, 53,13% dos entrevistados concordam e 

20,31% discordam que costumam consultar manuais, bancos de dados e outros 

documentos; na empresa A1, 38,78% concordam e 22,45% discordam; e na 

empresa B, 55,17% concordam e 27,59% discordam. A empresa em que se 

configura melhor o processo de combinação do conhecimento é a empresa B, cuja 

média das respostas foi 3,55 (a maior), com menor desvio-padrão (1,06), mediana 4 

e variância 1,11 (menor).   

 

O processo que pauta a criação de conhecimento explícito (combinação), que 

é o mais fácil de ser armazenado, é utilizado pela maioria das pessoas, onde estas 

se utilizam de manuais, registros de informações, banco de dados, difusões, 

políticas, entre outros, para criar novos conhecimentos. Porém este em relação aos 

outros três processos de conversão do conhecimento, é o que apresenta menor 

nível de concordância, e também, apresenta a maior diferença entre os grupos 

operacionais e gerências, sendo utilizado por 57% das pessoas do primeiro grupo e 

por 77% das pessoas do segundo grupo. 

 

Claro que pelo resultado de pessoas que concordam e concordam totalmente 

apresentado na tabela e na figura 9, indicam que as empresas atuam também com 
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esta fonte de conhecimento (explícito), porém não é tão expressivo em relação às 

demais formas de criação de conhecimento, mesmo sendo o mais fácil de ser 

transmitido e perene, já que quando as pessoas saem da organização, levam 

consigo seus conhecimentos tácitos, fato que não ocorre com os conhecimentos 

explícitos.  

 

Logo, como o varejo é o principal empregador do país e possui rotatividade 

acima da média nacional, fica demonstrado pelo menos nas organizações 

pesquisadas, de que existem oportunidades para uma criação mais eficaz da 

memória organizacional, objeto de estudo deste trabalho, o que pode vir a facilitar a 

absorção de conhecimento por parte dos novos funcionários, que também são 

contratados anualmente em substituição destes. 

 

 A figura 9, apresenta a utilização dos quatro estágios que compõe a espiral de 

criação do conhecimento organizacional (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), conforme 

apurado pela pesquisa nas organizações varejistas, desta amostra. Aqui os dados 

estão totalizados entre as empresas, e abertos pelos grupos de operacionais e 

gerências. 

 
Figura 9: Espiral do conhecimento no varejo 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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1.2 Compartilhamento e armazenamento de conhecimentos. 

 

Neste item são analisadas a influência dos novos funcionários sobre a 

memória organizacional, as condições e o ambiente organizacional, a aquisição e 

armazenamento de conhecimentos. 

 

1.2.1 A influência dos novos funcionários sobre a memória 

organizacional. 

 

Os novos funcionários poderão influenciar o conhecimento da organização, 

seja construindo novos conhecimentos que poderão ser armazenados ou mesmo 

alterando o que já existe na memória da organização (PROBST et al, 2002), porém a 

pesquisa realizada retrata que esta situação ocorre de maneira menos efetiva nas 

organizações varejistas pesquisadas. Conforme dados demonstrados nas tabelas 

abaixo. 

 

Tabela 5 
Influência de novos funcionários sobre a memória organizacional: funcionários que 

são contratados ensinam coisas novas 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 11 17,19 19 29,69 7 10,94 25 39,06 2 3,13 
Empresa A1 13 26,53 14 28,57 8 16,33 14 28,57 0 0,00 
Empresa B 0 0,00 11 37,93 4 13,79 14 48,28 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,49 3 2,75 1,22   
Empresa A1 1,38 2 2,47 1,17   
Empresa B 0,88 3 3,10 0,88   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

A Tabela 5 mostra que na empresa A, 39,06% dos funcionários concordam e 

29,69% discordam que os novos funcionários ensinam coisas novas; na empresa 

A1, 28,57% concordam; 28,57% discordam e 26,53% discordam totalmente dessa 

afirmação; e na empresa B, 48,28% concordam e 37,93% discordam que os novos 

funcionários ensinam coisas novas. 
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A empresa A1 apresentou a menor mediana (2) e menor média (2,47), 

indicando ser a que mais discorda da afirmação. Entretanto, por apresentar maior 

variância (1,38) também é a que tem menor concentração das respostas, ou seja, a 

que apresenta maior divergência de opinião entre os funcionários. 

 

 

Tabela 6 
Influência de novos funcionários sobre a memória organizacional: 

no primeiro ano, mais aprendia do que ensinava 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 2 3,13 7 10,94 6 9,38 29 45,31 20 31,25 
Empresa A1 1 2,04 6 12,24 4 8,16 30 61,22 8 16,33 
Empresa B 1 3,45 3 10,34 1 3,45 16 55,17 8 27,59 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,13 4 2,25 1,06   
Empresa A1 0,89 4 3,78 0,94   
Empresa B 1,07 4 3,93 1,07   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Ao serem questionados se no primeiro ano de trabalho, mais aprendia do que 

ensinava, constatou-se que na empresa A 45,31% concordam e 31,25% concordam 

totalmente com essa afirmação; na empresa A1, 61,22% concordam e 16,33% 

concordam totalmente; e na empresa B, 55,17% concordam e 27,59% concordam 

totalmente.  

 

Assim, esse resultado corrobora a opinião de que os novos funcionários 

pouco agregam a título de novos conhecimentos, como demonstrado na tabela 5. 

Neste ponto, a opinião da gerência converge com a opinião dos operacionais, já que 

a grande maioria do grupo de gerência retrata esta mesma tendência. 

 

A próxima tabela, retrata os dados da questão anterior, invertendo o 

questionamento, ou seja, repetiu-se a mesma pergunta retratando o que foi vivido 

após 12 meses de contrato. 
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Tabela 7 
Influência de novos funcionários sobre a memória organizacional: 

após 1 ano mais aprendia do que ensinava 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 4 6,25 25 39,06 10 15,63 19 26,96 6 9,38 
Empresa A1 2 4,08 13 26,53 4 8,16 25 51,02 5 10,20 
Empresa B 4 13,79 7 24,14 6 20,69 11 37,93 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,33 3 2,75 1,15   
Empresa A1 1,24 4 3,37 1,11   
Empresa B 1,35 3 2,93 1,35   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 
 
 

A tabela 7 mostra que com relação à afirmativa de que após um ano mais 

aprendia do que ensinava, na empresa A 26,96%% dos funcionários concordam e 

39,06% discordam; na empresa A1, 51,02% concordam e 26,53% discordam; e na 

empresa B, 37,93% concordam e 24,14% discordam. Pela maior média (3,37), 

menor desvio-padrão (1,11) e menor variância (1,24) pode-se dizer que a empresa 

A1 é que acredita que após um ano, os novos funcionários continuam em fase de 

aprender mais do que ensinam. 

 

Desta forma, constate-se que os novos funcionários pouco influenciam na 

memória organizacional das empresas pesquisadas, pois são os funcionários que já 

estão na organização há mais tempo que acabam transmitindo novos 

conhecimentos aos recém contratados, conforme demonstrado pelas tabelas de 5 a 

7, e reiterado na figura 10. Onde, nesta figura, os dados estão totalizados entre as 

empresas, e abertos pelos grupos de operacionais e gerências. 
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Figura 10: As pessoas mais aprendem do que ensinam no varejo, por tempo de contrato. 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Sobre a questão de contratação de novos funcionários no varejo, José 

Santos, Diretor da Empresa A, esclarece que  

 

o nível de escolaridade, principalmente para os cargos mais 
operacionais, que são a maioria, como por exemplo, abastecedores 
de loja, caixas, padeiros, açougueiros, auxiliares, entre outros, são 
baixos. É muito difícil encontrar um profissional técnico em 
perecíveis, que tenha o segundo grau completo, e se tem, 
dificilmente se sujeita ao ritmo do varejo e ao salário do varejo, pois, 
por exemplo, em açougues de bairro, onde em sua maioria acabam 
não tendo registro em sua carteira profissional, conseguem uma 
remuneração final maior do que o varejo oferece. Além disso, nestas 
empresas, aos finais de semana, trabalham até as 14:00 horas 
aproximadamente, e ainda ganham carne de brinde de seus patrões. 
É extremamente difícil concorrer com o mercado informal... Esse 
quadro faz com que as nossas contratações sejam de pessoas com 
baixa escolaridade e baixa experiência. Para estes é fundamental 
que os funcionários mais experientes, e que também passaram por 
isso no passado os ensinem a trabalhar e transmitam suas 
experiências... e pela dinâmica comercial do varejo, este 
ensinamento é na prática, é no dia-a-dia, é observar, é imitar, é fazer 
e mostrar para o mais experientes para ver se está certo. Por isso, 
certamente os novos contratados, em sua maioria, possuem pouco 
conhecimento técnico, para ensinar aos que já se encontravam na 
empresa e não possuem maturidade e experiência suficiente para 
aprenderem sozinhos, por meio de manuais, por exemplo, por isso é 
normal que os mais antigos ensinem os mais novos, e que os 
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ensinamentos sejam transmitidos pessoalmente. Com o passar do 
tempo, se este funcionário aprendeu assim, e continuar na empresa, 
é assim que ele vai ensinar os outros no futuro. 

 

A contratação que não é bem efetuada poderá em pouco tempo se 

transformar em um desligamento, e com isso, o funcionário que estava 

compartilhando seus conhecimentos, terá trabalhado em vão. O Prof.Eduardo Terra, 

reitera este posicionamento e dá algumas sugestões para tornar este processo mais 

efetivo, que colabora para a retenção do conhecimento organizacional. 

 

A contratação de funcionários é um ponto sensível no varejo, merece 
cuidado, pois uma contração que não é efetuada atendendo a 
critérios pré-estabelecidos, se transformará em pouco tempo, em um 
desligamento, e aí entra a rotatividade de pessoal, a perda de 
conhecimento, a perda de tempo de quem treinou esta pessoa, o 
reinício do processo de recrutamento para uma vaga, que em tese, já 
estava preenchida... Enfim ocorrem as perdas relacionadas as 
saídas de pessoas da organização.  O principal ponto de atenção 
nas contratações no varejo, em minha opinião, é a questão da 
competência. É preciso avaliar a cultura do empregado com a cultura 
da organização, também conhecida como valores compartilhados... 
Já existem organizações varejistas no mundo que trabalham a 
contratação por compartilhamento de valores... Elas fazem relações 
como, por exemplo, com vínculos familiares, se as pessoas são ou 
não apegadas à família, ou seja, se possuem ou não a necessidade 
de pertencer a um grupo... isto pode ser feito através de dinâmicas 
de grupos, onde busque-se validar a questão do pertencer, o que 
significa pertencer, e identificar quem tem maior identificação e 
sentimentos em pertencer a um grupo...  exemplificando de maneira 
bem simples, uma pessoa que é apaixonada pelo time de futebol, 
potencialmente é uma pessoa que tem o sentimento de pertencer... 
uma pessoa que pouco se envolve com sua própria família, que tem 
atitudes individualistas, destoa-se deste grupo... Outro ponto que 
precisa ficar claro no momento da contratação é a gestão das 
expectativas, ou seja, o que as pessoas esperam ao serem 
contratadas, quais são as suas expectativas... se uma pessoa espera 
ter um aumento salarial em seis meses e isso não acontece, é muito 
provável que ela queira sair da organização. É preciso saber quais as 
expectativas dos funcionários, pois expectativas frustradas fazem 
com que as pessoas tenham vontade de deixar este grupo, e o 
melhor momento para alinhar estas expectativas, é no momento da 
contratação. 
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1.2.2 As condições e o ambiente organizacional. 

 

Com relação às condições e ambiente organizacional foram analisados oito 

aspectos. 

 
Tabela 8 

Condições e ambiente organizacional: trocar conhecimento é fundamental para que 
todos conheçam as formas de execução das atividades 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo 
Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 0 0,00 2 3,13 14 21,88 47 73,44 
Empresa A1 1 2,04 0 0,00 12 24,49 36 73,47 0 0,00 
Empresa B 0 0,00 0 0,00 1 3,45 9 31,03 19 65,52 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,48 5 4,75 0,70   
Empresa A1 0,34 5 4,69 0,58   
Empresa B 0,32 5 4,62 0,32   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Constatou-se que 73,44% dos funcionários da empresa A concordam 

totalmente que é fundamental a troca de conhecimentos para que todos conheçam 

as formas de execução das atividades; 73,47% da empresa A1 concordam com essa 

afirmação; e 65,52% da empresa B concordam totalmente com a importância da 

troca de conhecimentos. Nas três empresas encontrou-se mediana 5 e a variância 

foram bem próximas e baixas, indicando concentração das respostas. 

 

Logo, é possível afirmar que praticamente todos os entrevistados, acreditam 

que a troca de conhecimentos entre as pessoas é fundamental para que todos 

conheçam as formas de execução das atividades. 
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Tabela 9 
Condições e ambiente organizacional: troca de conhecimento  

ocorre com freqüência na empresa 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo 

Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 3 4,69 10 15,63 9 14,06 34 53,13 8 12,50 
Empresa A1 4 8,16 18 36,73 6 12,24 19 38,78 2 4,08 
Empresa B 1 3,45 10 34,48 3 10,34 13 44,83 2 6,90 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,11 4 3,50 1,05   
Empresa A1 1,27 3 2,94 1,13   
Empresa B 1,22 4 3,17 1,22   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

De acordo com a tabela 9, na empresa A, 53,13% dos funcionários 

concordam e 15,63% discordam de que na empresa ocorre troca de conhecimento 

com freqüência; na empresa A1, 38,78% concordam e 36,73% discordam; e na 

empresa B, 44,83% concordam e 34,48% discordam dessa afirmação.  

 

Esse resultado corrobora com as afirmações anteriores, considerando que a 

principal forma de compartilhar conhecimento no varejo nas empresas pesquisadas, 

depende das pessoas treinarem/transmitirem para as outras, o que faz com que a 

multiplicação do conhecimento se torne mais lenta. 

 

Se houvesse maior índice de processos explícitos, este conhecimento poderia 

circular com maior facilidade, uma vez que não depende exclusivamente de 

terceiros, mas da própria vontade da pessoa em aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Tabela 10 
Condições e ambiente organizacional: normalmente a interação com outras pessoas 

para executar atividade em conjunto resulta em conflito 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 5 7,81 22 34,38 13 20,31 21 32,81 3 4,69 
Empresa A1 8 16,33 19 38,78 3 6,12 18 36,73 1 2,04 
Empresa B 2 6,90 14 48,28 2 6,90 10 34,48 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,18 3 2,75 1,09   
Empresa A1 1,43 2 2,69 1,19   
Empresa B 1,24 2 2,79 1,11   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Tendo em vista que para registrar o conhecimento tácito, faz-se necessário a 

interação das pessoas (NONAKA e TAKEUCHI, 1997), perguntou-se se estas  

trocas de conhecimentos, geram algum tipo de conflito, seja de idéias ou conflitos 

que partem para o lado pessoal. 

 

Com relação a afirmação de que a interação para executar atividades em 

conjunto resulta em conflitos, constatou-se divisão nas opiniões, pois do total de 

entrevistados, na empresa A 32,81% concordam e 34,38% discordam dessa 

afirmação; na empresa A1, 36,73% concordam e 38,78% discordam; na empresa B, 

34,48% e 48,28% discordam.  

 

Porém tais conflitos podem ser em busca de encontrar os melhores 

procedimentos, que segundo Nonaka e Takeuchi (1997), contribuem para a criação 

de novos conhecimento, ou mesmo, conflitos entre as pessoas das equipes, que 

pode prejudicar o ambiente e produtividade do grupo.  

 

Para esclarecer tais questões, perguntou-se sobre este tipo de conflito, 

conforme retrata a tabela 11. 
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Tabela 11 
Condições e ambiente organizacional: os conflitos não partem para o lado pessoal, 

pois são conflitos de idéias, buscando o melhor procedimento 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 5 7,81 12 18,75 23 35,94 20 31,25 4 6,25 
Empresa A1 4 8,16 6 12,24 13 26,53 24 48,98 2 4,08 
Empresa B 1 3,45 3 10,34 14 48,28 11 37,93 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,07 3 3,00 1,03   
Empresa A1 1,04 4 3,29 1,02   
Empresa B 0,60 3 3,21 0,77   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 
 

Constatou-se que 31,25% dos funcionários da empresa A concordam e 

35,94% desconhecem se quando surgem conflitos na realização de atividades em 

conjunto, os mesmos partem para o lado pessoal.  Na empresa A1, 48,98% 

concordam e 26,53% desconhecem; e na empresa B, 37,93% concordam e 48,28% 

desconhecem. Como conseqüência da divergência de opinião as médias, nas três 

empresas ficaram em torno de 3, sendo que a empresa B é a que apresenta maior 

concentração das respostas. A empresa A1 é a que os conflitos que surgem da 

realização de atividades conjuntas menos convertem em questões pessoais. 

 

Constate-se, que a minoria dos respondentes das empresas pesquisadas, 

afirmam que quando existem conflitos, estes partem para o lado pessoal, ou seja, 

para a maioria dos participantes da pesquisa que manifestaram opinião, os conflitos 

se limitam a conflitos de idéias, que ocorrem na busca de encontrar as melhores 

soluções e procedimentos, de forma que tais conflitos não impactam negativamente 

o clima da organização, não criando empecilhos para o compartilhamento e guarda 

do conhecimento tácito.  

 

Este tipo de conflito é que impulsiona as pessoas a questionarem as 

premissas existentes e compreender experiências de uma nova forma (NONAKA e 

TAKEUCHI, 1997). 
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Tabela 12 
Condições e ambiente organizacional: mantenho meu emprego em razão do meu 

conhecimento, logo, não partilho, pois serei descartável com maior facilidade 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 34 53,13 26 40,63 3 4,69 0 0,00 1 1,56 
Empresa A1 25 51,02 16 32,65 2 4,08 3 6,12 3 6,12 
Empresa B 16 55,17 12 41,38 0 0,00 1 3,45 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,54 1 1,25 0,73   
Empresa A1 1,35 1 1,89 1,16   
Empresa B 0,47 1 1,52 0,69   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Nesse aspecto constatou-se discordância por parte dos funcionários da 

empresa A (40,63% discordaram e 53,13% discordaram totalmente). Resultado 

similar foi encontrado na empresa A1 (32,65% discordam e 51,02% discordam 

totalmente) e, também, na empresa B (41,38% discordam e 55,17% discordam 

totalmente). Portanto, os funcionários não sentem seus empregos ameaçados ao 

transmitirem seus conhecimentos às demais pessoas. 

 

Segundo Probst et al (2002), se a pessoa temer por seu emprego, logo não 

estará confortável em compartilhar seu conhecimento e provavelmente buscará reter 

o conhecimento para si, a fim de tornar-se indispensável à organização. Logo, em 

um ambiente em que falte confiança entre as pessoas, toda conversa sobre 

compartilhamento e guarda de conhecimento não será efetiva. 

 

Efetuando a mesma pergunta sobre o sentimento das pessoas em relação a 

postura de seus colegas, reiterou-se o clima propício para o compartilhamento e 

armazenamento de conhecimento, conforme tabela 13. 
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Tabela 13 
Condições e ambiente organizacional: as pessoas que interagem comigo não me 

passam seus conhecimentos com eficácia, pois temem perder seu emprego, caso eu 
aprenda mais atividades 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 15 23,44 29 45,31 13 20,31 4 6,25 3 4,69 
Empresa A1 15 30,61 15 30,61 6 12,24 10 20,41 3 6,12 
Empresa B 8 27,59 9 31,03 4 13,79 6 20,69 2 6,90 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,07 2 1,75 1,03   
Empresa A1 1,66 2 2,41 1,29   
Empresa B 1,69 2 2,48 1,30   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Verificou-se com relação a afirmativa que a grande maioria das pessoas 

discordam e discordam totalmente. Possibilitando afirmar que as pessoas 

transmitem seus conhecimento sem medo de perder seus empregos. 

 

Desta forma, constatou-se através da pesquisa que o clima nas organizações 

varejistas pesquisadas, é muito propício para a efetividade do compartilhamento e 

armazenamento de conhecimento. 

 

Nestes pontos, a opinião do grupo de gerência é levemente superior sobre a 

opinião dos funcionários operacionais, retratando que na gerência o 

compartilhamento de conhecimento entre as pessoas deste grupo, ocorre de 

maneira mais fluida, conforme demonstrado na figura 11, que compara a percepção 

sobre o sentimento das pessoas em compartilhar seu próprio conhecimento, e a 

percepção sobre a mesma iniciativa por parte de seus colegas de trabalho, segundo 

dados já relatados até aqui. 
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Figura 11: Disposição em compartilhar conhecimento, na visão pessoal e na visão dos colegas. 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Outro dado que reitera a existência de um clima de “confiança” entre os 

membros das organizações varejistas, é que praticamente todos os entrevistados 

afirmam, que independente dos laços de amizade, compartilham seus 

conhecimentos normalmente, conforme tabela 14. 

 

Tabela 14 
Condições e ambiente organizacional: você só ensina  

alguma atividade se a pessoa for seu amigo 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 32 50,00 32 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Empresa A1 27 55,10 22 44,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Empresa B 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,25 1,5 1,50 0,50   
Empresa A1 0,25 1 1,45 0,50   
Empresa B 0,26 1 1,45 0,51   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 



  
  

 

86 

Constatou-se que na empresa A 50,00% dos entrevistados discordam 

totalmente e 50,00% discordam da afirmação de que só ensinam alguma atividade 

se a pessoa for amigo. Essa posição foi verificada na empresa A1 (44,90% 

discordam e 55,10% discordam totalmente) e na empresa B (44,90% discordam e 

55,17% discordam totalmente). 

 

Ou seja, podemos perceber que as organizações que participaram da 

pesquisa possuem foco em aprendizado e que estimulam a troca de conhecimentos 

entre as pessoas, e principalmente possuindo ambiente favorável para o 

compartilhamento e guarda de conhecimentos. 

 

Tabela 15 
Condições e ambiente organizacional: nesta empresa, até  

o momento, posso afirmar que aprendi mais do que ensinei 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 1 1,56 8 12,50 4 6,25 38 59,38 13 20,31 
Empresa A1 1 2,04 7 14,29 4 8,16 25 51,02 12 24,49 
Empresa B 1 3,45 1 3,45 1 3,45 23 79,31 3 10,34 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,90 4 4,25 0,95   
Empresa A1 1,07 4 3,82 1,03   
Empresa B 0,60 4 3,90 0,77   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

A tabela 15 mostra que houve concordância por parte dos funcionários de que 

aprenderam mais do que ensinaram na empresa A (59,38% concordam e 20,31% 

concordam totalmente); na empresa A1 51,02% concordam e 24,49% concordam 

totalmente) e na empresa B (79,31% concordam e 10,34% concordam totalmente). 

Apenas na empresa A1 não se verifica concentração das respostas, tendo em vista 

que a variância foi de 1,07 (a maior das três empresas). 

 

 

1.2.3 Aquisição e armazenamento de conhecimentos. 

 

Grotto (2002) afirma que uma das principais formas de adquirir e armazenar o 

conhecimento tácito ocorre através de maneiras não formais, como por exemplo, 
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através de conversas, troca de idéias, conselhos para resolver problemas ou quando 

perguntam sobre o que os outros estão trabalhando. 

 

Tabela 16  
Aquisição e armazenamento de conhecimento: busco aprender coisas novas 

conversando, trocando opiniões ou pedindo conselho aos meus colegas 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 1 1,56 0 0,00 0 0,00 30 46,88     33 51,56 
Empresa A1 1 2,04 1 2,04 1 2,04 25 51,02 21 42,86 
Empresa B 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 75,86 7 24,14 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,28 4 4,50 0,53   
Empresa A1 0,63 4 4,31 0,80   
Empresa B 0,19 4 4,24 0,44   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
De acordo com a tabela 16, na empresa A 46,88% dos funcionários 

concordam e 51,56% concordam totalmente quando questiona-se sobre a busca por 

aprender coisas novas conversando, trocando opiniões ou pedindo conselho aos 

colegas. Os funcionários da empresa A1 (51,02% concordam e 42,86% concordam 

totalmente) e os da empresa B (75,86% concordam e 24,14% concordam 

totalmente) têm a mesma opinião a respeito. 

 

Através da pesquisa, pode-se constatar que esta prática é predominante nas 

organizações varejistas que participaram da pesquisa, pois praticamente todos os 

pesquisados , afirmam que adquirem novos conhecimentos através da maneira que 

interagem com os colegas, principalmente, através de conversas, troca de opiniões e 

conselhos para resolver problemas. 

 

 
Tabela 17 

Aquisição e armazenamento de conhecimento: utilizo o conhecimento que adquiro 
fora da empresa (leituras, estudos) para melhorar meu desempenho 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 16 25,00 28 43,75 19 26,69 0 0,00 
Empresa A1 1 2,04 2 4,08 7 14,29 27 55,10 12 24,49 
Empresa B 0 0,00 1 3,45 9 31,03 13 44,83 6 20,69 
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Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,62 3 3,00 0,79   
Empresa A1 0,75 4 3,96 0,87   
Empresa B 0,65 4 3,83 0,80   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Com relação à utilização do conhecimento adquirido fora da empresa para 

melhorar o desempenho profissional constatou-se que na empresa A, 43,75% dos 

funcionários desconhecem. Posição diferente é encontrada tanto na empresa A1 

(55,10% concordam e 24,49% concordam totalmente) e na empresa B (44,83% 

concordam e 24,49% concordam totalmente) com esse aspecto. 

 

Assim, foi constatado pela pesquisa que a maioria das pessoas que buscam 

conhecimentos fora da organização, como por exemplo, universidades, cursos, 

leituras em geral, os fazem de modo que possam ser úteis no seu dia-a-dia a fim de 

propiciar melhora na performance, e conseqüentemente maior empregabilidade. 

 

Tabela 18 
Aquisição e armazenamento de conhecimento: os conhecimentos adquiridos fora da 

empresa são meus diferenciais e não repasso para ninguém 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 22 34,38 35 54,69 4 6,25 3 4,69 0 0,00 
Empresa A1 15 30,61 27 55,10 3 6,12 4 8,16 0 0,00 
Empresa B 10 34,48 15 51,72 3 10,34 1 3,45 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,57 2 1,75 0,75   
Empresa A1 0,70 2 1,92 0,84   
Empresa B 0,58 2 1,83 0,76   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 

Tanto os funcionários da empresa A (54,69%), como das empresas A1 

(55,10%) e da empresa B (51,72%) discordam da afirmativa de que os 

conhecimentos adquiridos fora da empresa constituem seus diferenciais e não os 

repassam para ninguém. 

 

Desta forma, tais conhecimentos adquiridos externamente e por iniciativa da 

pessoa, modificam a memória organizacional, já que a grande maioria das pessoas 
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que buscam este tipo de conhecimento, informa que os utiliza de alguma maneira na 

organização, bem como compartilha com as demais pessoas, agregando novos 

conhecimento em relação aos que já existiam na empresa.  

 

 

Tabela 19 
Aquisição e armazenamento de conhecimento: quando fui contratado,  

recebi vários esclarecimentos sobre a empresa e sobre  
minhas funções nos primeiros dias de trabalho 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 4 6,25 8 12,50 35 54,69 16 25,00 
Empresa A1 4 8,16 6 12,24 8 16,33 21 42,86 10 20,41 
Empresa B 0 0,00 4 13,79 2 6,90 14 48,28 9 31,03 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,78 4 3,50 0,88   
Empresa A1 1,43 4 3,67 1,20   
Empresa B 0,92 4 3,72 0,96   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Verificou-se que com relação à afirmação de que recebeu esclarecimentos 

sobre a empresa e as funções quando foram contratados 54,69% dos funcionários 

da empresa A concordam e 25,00% concordam totalmente; entre os funcionários da 

empresa A1, 42,86% concordam e 20,41% concordam totalmente; e da empresa B, 

48,28% concordam e 31,03% concordam totalmente. 

 

Assim, a maioria das pessoas informa que receberam nos primeiros dias de 

admissão, esclarecimentos sobre a nova empresa e sobre as suas novas funções na 

organização. Pode-se perceber aqui a utilização da memória organizacional para 

aculturar o novo empregado aos valores e práticas da empresa e que isto ocorre 

principalmente pela interação entre as pessoas, reiterando os dados já apontados 

pela pesquisa. 
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Tabela 20 
Aquisição e armazenamento de conhecimento: a empresa se preocupa com meu 

desenvolvimento, pois me propicia cursos ou treinamentos 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 7 10,94 14 21,88 7 10,94 28 43,75 8 12,50 
Empresa A1 3 6,12 7 14,29 6 12,24 20 40,82 13 26,53 
Empresa B 1 3,45 2 6,90 6 20,69 15 51,72 5 17,24 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,56 4 3,75 1,25   
Empresa A1 1,88 3 3,00 1,37   
Empresa B 1,50 3 3,00 1,22   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

No que diz respeito à preocupação da empresa com o desenvolvimento dos 

funcionários, propiciando cursos e treinamentos, verificou-se divergências de 

respostas na empresa A, pois 43,75% concordam e 21,88% discordam. Na empresa 

A1, 40,82% concordam e 26,53% concordam totalmente; e na empresa B, 51,72% 

concordam, enquanto 20,69% desconhecem. Esses resultados refletem-se nas 

médias apresentadas, que na empresa A ficou em 3,75 e nas outras duas 3,00, com 

desvio-padrão entre 1,22 e 1,37. Considerando as três empresas, a variância acima 

das unidades refletem a divergência de opiniões. 

 

Diante deste cenário, possivelmente, as empresas varejistas que participaram 

deste estudo investem menos no desenvolvimento das pessoas, utilizando para isto 

cursos ou treinamentos para que as pessoas adquiram melhor desempenho em 

suas atividades. Estratificando este mesmo questionamento entre os grupos 

operacionais e gerências, identificou-se que na opinião de menos da metade dos 

operacionais este investimento existe (36% concordam e 9%concordam totalmente) , 

porém quando analisado o quadro de gerência, a maioria (40% concordam e 

27%concordam totalmente) afirma participar de cursos e treinamentos.  

 

Desta forma, identificou-se que o foco em desenvolvimento das organizações 

varejistas participantes da pesquisa, são os ocupantes da gerência. 

 

A figura 12 demonstra o cenário acima, conforme a opinião de todos os 

respondentes de pesquisa. 
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Figura 12: A empresa preocupa-se em desenvolver as pessoas através de cursos ou treinamentos. 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Assim, a pesquisa retrata que a principal fonte de aquisição de 

conhecimentos que interfere no conhecimento já existente da organização, ou 

memória organizacional acontece a partir da interação entre as pessoas na 

empresa, a segunda forma é pela aquisição de conhecimento das pessoas por sua 

própria iniciativa, e por último pela preocupação da empresa em propiciar 

treinamentos ou patrocinar algum tipo de curso aos funcionários. 

 

Tais fatos sugerem que as organizações que participaram da pesquisa 

preferem que as pessoas desenvolvam-se por si mesmas, ou pela troca de 

experiência no dia-a-dia, do que com o apoio da organização. 

 

João da Silva, Diretor da Empresa A, relata que 

 

 A dinâmica no varejo mudou bastante nos últimos 
tempos, especialmente no final da década de 1990. Na 
verdade, o mundo mudou e o varejo acompanhou estas 
mudanças... e quem não acompanhar perde a competitividade 
e está fora do jogo. Inclusive na própria sociedade. Hoje, os 
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jovens se preparam cada vez mais cedo para enfrentarem as 
dificuldades e a competição no mercado de trabalho. 
Diferentemente do que era quando comecei minha carreira, 
hoje parece que a informação e o acesso ao conhecimento, as 
universidades, estão mais fáceis e as “rapaziadas” de hoje, 
correm mais atrás... até mesmo as famílias com renda mais 
baixas, possuem uma estrutura familiar que suportam 
determinados períodos em que o jovem fique desempregado, e 
estes jovens buscam no mercado de trabalho, sanar 
necessidades imediatas... parecem que não focam muito o 
futuro, estão preocupados com o hoje, e se não vêem 
possibilidade de crescimento, buscam recolocação... e o 
mercado está aquecido para isso, e qualquer vantagem 
salarial, por menor que seja, já os fazem querer trocar de 
emprego. E quando os jovens investem em sua própria 
formação, que é o que está acontecendo, esta busca por 
satisfação de necessidades imediatas, se torna mais fácil.  

 

 

 

1.3 Construção da memória organizacional. 

 

Nesse grupo de questões são analisadas a utilização de e-mail e intranet no 

varejo; a utilização da memória organizacional; a rotatividade de pessoal e a 

memória organizacional; e a relação entre conhecimento e a empregabilidade no 

varejo. 

 

 

 

1.3.1 Utilização de e-mail e intranet no varejo. 

 

Os resultados sobre a utilização de e-mail e intranet no varejo são 

apresentados nas tabelas 21 a 24. 
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Tabela 21 
Utilização de e-mail e intranet no varejo: 

utilizo no dia-a-dia ferramentas como e-mail e intranet 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 8 12,50 9 14,06 0 0,00 25 39,06 22 34,38 
Empresa A1 9 18,37 11 22,45 7 14,29 15 30,61 7 14,29 
Empresa B 2 6,90 12 41,38 2 6,90 10 34,48 3 10,34 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,96 4 3,75 1,40   
Empresa A1 2,61 4 3,24 1,61   
Empresa B 0,96 4 3,97 0,98   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
A tabela 21 apresenta divergências de opinião. Enquanto na empresa A, 

39,06% responderam que concordam e 34,38% concordam totalmente; na empresa 

A1, 30,61% concordam e 22,45% discordam; na empresa B, 34,48% concordam e 

41,38% discordam. Portanto, na empresa A é que se encontra maior percentual de 

funcionários que acessam e-mail e intranet.  

 

Estratificando o total da amostra, pelos grupo de operacionais e gerências, 

este número se torna mais expressivo, quando considerada apenas a gerência, 

chegando a um índice de 52% que concordam e 31,5% que concordam totalmente. 

Porém mesmo tendo a base operacional, como principal atividade o atendimento a 

clientes em área de venda e reposição de mercadorias, 38% deste grupo de 

funcionários concordam e 25% concordam totalmente. Fato que possivelmente, 

facilita o armazenamento do conhecimento explícito e sua utilização. 

 

 

 

Tabela 22 
Utilização de e-mail e intranet no varejo: 

o e-mail e intranet são importantes, pois consigo interagir mais rapidamente com os 
outros e, conseqüentemente, aprendo ou tiro dúvidas sobre minhas atividades 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 5 7,81 4 6,25 3 4,69 27 42,19 25 39,06 
Empresa A1 11 22,45 7 14,29 26 53,06 5 10,20 0 0,00 
Empresa B 1 3,45 11 37,93 4 13,79 12 41,38 1 3,45 
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Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,41 4 4,50 1,19   
Empresa A1 1,42 4 3,55 1,19   
Empresa B 0,52 4 4,10 0,72   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
De acordo com a tabela 22, 42,19% dos funcionários da empresa A 

concordam e 39,06% concordam totalmente que o e-mail e a intranet são 

importantes para aprender e tirar dúvidas sobre as atividades que desempenham. 

Entretanto, na empresa A1, 53,06% desconhecem e 22,45% discordam; e na 

empresa B, 41,38% concordam, enquanto que 37,93% discordam dessa afirmação. 

 

Novamente a empresa A, demonstra utilizar tal ferramenta para armazenar 

conhecimento de maneira mais efetiva que as demais. Considerando somente os 

ocupantes dos cargos de gerência 69% concordam e 21% concordam totalmente 

que o e-mail e a intranet são importantes para interagir, aprender e tirar dúvidas. 

 

Ao utilizar-se de processos informatizados para armazenar e compartilhar 

conhecimentos faz-se necessário zelar pela segurança do conhecimento 

armazenado, pois segundo Probst et al (2002), em meio digital o conhecimento pode 

ser repassado a terceiros, em fração de segundos, fato que pode implicar na 

possibilidade de vazar informações confidenciais ou estratégicas. Tal situação foi 

retratada na pesquisa, cujos dados são apresentados na tabela 23. 

 

 

Tabela 23 
Utilização da e-mail e intranet no varejo: existem processos de controle sobre 
informações confidenciais, a fim de evitar vazamento de informações críticas 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 3 4,69 10 15,63 14 21,88 29 45,31 8 12,50 
Empresa A1 1 2,04 8 16,33 15 30,61 18 36,73 7 14,29 
Empresa B 1 3,45 1 3,45 9 31,03 14 48,28 4 13,79 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,11 4 3,25 1,05   
Empresa A1 1,00 4 3,45 1,00   
Empresa B 0,81 4 3,66 0,90   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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Um percentual de 45,31% dos funcionários da empresa A concordam que a 

organização têm controle sobre as informações confidenciais, objetivando evitar o 

vazamento de informações consideradas críticas. Na empresa A1 esse percentual é 

de 36,73%, enquanto 30,61% desconhecem; e na empresa B, 48,28% concordam.  

 

Esse resultado indica que provavelmente as organizações desenvolveram 

mecanismos de proteção das informações confidenciais, entretanto, nem todos os 

funcionários têm conhecimento disso. 

 

Outro ponto reforçado por Probst et al (2002), é que deve ser efetuado um 

índice para arquivamento dos registros, para que estes possam ser consultados de 

maneira simples e ágil, porém conforme tabela 24, este item deixa a desejar nas 

organizações pesquisadas. 

 

Tabela 24 
Utilização da e-mail e intranet no varejo: a busca por informações, mesmo as mais 

antigas, é rápida, pois existem bons sistemas que catalogam documentos 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 8 12,50 20 31,25 9 14,06 24 37,50 3 4,69 
Empresa A1 9 18,37 15 30,61 7 14,29 17 34,69 1 2,04 
Empresa B 3 10,34 12 41,38 2 6,90 12 41,38 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,39 3 2,75 1,18   
Empresa A1 1,42 3 2,71 1,19   
Empresa B 1,24 2 2,79 1,11   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

 

De acordo com os funcionários a empresa não possui sistemas adequados de 

catalogação de documentos, uma vez que apenas 37,50% dos entrevistados da 

empresa A concordam com a afirmação feita e 31,25% discordam. Entre os 

funcionários da empresa A1, 34,69% concordam; 30,61% discordam e 18,37% 

discordam totalmente. Entre os funcionários da empresa B, a concordância é de 

41,38%, enquanto 41,38% discordam. 
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1.3.2 Utilização da memória organizacional 

 

Como viu-se no levantamento teórico, a própria palavra memória traz consigo 

o sentido de tempo. Segundo Day (1994, p.44) "organizações sem mecanismos 

práticos para lembrar em que e porque tem trabalhado terão sempre que repetir 

suas falhas e redescobrir suas fórmulas de sucesso". 

 
As tabelas 25 a 29 trazem os resultados desse grupo de questões. 
 
 

Tabela 25 
Utilização da memória organizacional: antes de executar  

uma nova atividade, sou informado sobre práticas de  
sucessos ou insucesso ocorridas no passado 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 2 3,13 17 26,56 14 21,88 24 37,50 7 10,94 
Empresa A1 4 8,16 6 12,24 8 16,33 21 42,86 10 20,41 
Empresa B 0 0,00 0 0,00 6 20,69 14 48,28 9 31,03 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,15 3 3,25 1,07   
Empresa A1 1,58 3 3,08 1,26   
Empresa B 1,03 4 3,21 1,01   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 

Nessa questão, constata-se que há divergências entre as respostas, pois na 

empresa A, 37,50% dos funcionários concordam, enquanto 26,56% discordam de 

que antes de executarem uma nova atividade, são informados sobre práticas de 

sucessos ou insucesso ocorridas anteriormente. Na empresa A1, 42,86% 

concordam; 21,41% concordam totalmente, enquanto 16,33% desconhecem. Na 

empresa B, 48,28% concordam; 31,03% concordam totalmente. Por essa razão, as 

médias encontradas foram em torno de 3,00 (ponto médio) e a variância foi acima da 

unidade. 

 

Assim, apesar de existir uma memória organizacional, até porque como já se 

viu, o conhecimento tácito predomina e parece ser bem distribuído, tais divergências 

poderiam ser minimizadas caso as organizações tivessem um hábito maior de 
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registrar procedimentos das atividades em cada área ou criar mecanismos para 

manter as pessoas na organização. 

 

Tal afirmação é reiterada, através da percepção de que praticamente a 

totalidade das pessoas afirma que quando algum erro é cometido, são tomadas 

ações para que não se repitam, conforme tabela 26. 

 

Tabela 26 
Utilização da memória organizacional: quando você comete um erro, são tomadas 

ações para que este não se repita no futuro, por você mesmo ou por outras pessoas 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 0 0,00 4 6,25 44 68,75 15 23,44 
Empresa A1 1 2,04 0 0,00 2 4,08 39 79,59 7 14,29 
Empresa B 1 3,45 1 3,45 1 3,45 24 82,76 2 6,90 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,43 4 4,50 0,65   
Empresa A1 0,37 4 4,04 0,61   
Empresa B 0,55 4 3,86 0,74   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
A tabela 26 mostra que há elevado grau de concordância dos funcionários 

das três empresas com a afirmação de que quando cometem um erro são tomadas 

ações para que este não se repita futuramente.  

 

Ou seja, praticamente metade destas ações não é colocada em prática no 

futuro (conforme tabela 25), possivelmente porque a pessoa que tinha este 

conhecimento saiu da empresa, ou porque não se tem o hábito eficaz de registrar e 

utilizar estas informações. 

 

Uma forma que as organizações varejistas pesquisadas adotam para reter o 

conhecimento das pessoas na organização é através de práticas de gestão 

conhecidas como "shadow", que consiste em preparar sucessores e "job rotation" 

que se baseia em um processo de rotação de funções, objetivando que as pessoas 

conheçam mais do que apenas as suas funções, conforme tabela 27. 
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Tabela 27 
Utilização da memória organizacional: percebo que as pessoas costumam mudar de 

setor ou atividade, de modo que conheçam mais do que apenas um posto de 
trabalho 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 13 20,31 12 18,75 10 15,65 29 45,31 0 0,00 
Empresa A1 2 4,08 10 20,41 7 14,29 25 51,02 5 10,20 
Empresa B 0 0,00 4 13,79 6 20,69 17 58,62 2 6,90 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,98 4 3,75 0,99   
Empresa A1 1,13 4 3,43 1,06   
Empresa B 0,68 4 3,59 0,82   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
A Tabela 27 mostra que 45,31% dos entrevistados da empresa A concordam 

que há mudança de setor ou atividade entre as pessoas de forma que cada uma 

conheça mais de um posto de trabalho. Na empresa A1 encontrou-se 51,02% que 

concordam com a afirmação; e na empresa B, 58,62%.  

 

Tais índices, quando estratificados os dados dos grupos operacionais e 

gerências, são retratados de maneira similares entre os grupos, conforme demonstra 

a figura 13. 
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Figura 13: Percepção sobre a prática de Job Rotation no varejo 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Para corroborar com a efetividade da construção de memórias 

organizacionais, a partir do conhecimento tácito, foi identificado que a maioria das 

pessoas afirma, que as atividades serão executadas normalmente, mesmo se o 

principal responsável não estiver presente (tabela 28). 

 

Tabela 28 
Utilização da memória organizacional: se o responsável por alguma atividade não 
estiver presente, esta não ficará “parada”, pois existem formas de sabermos como 

conduzi-la 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 2 3,13 5 7,81 8 12,50 37 57,81 12 18,75 
Empresa A1 1 2,04 5 10,20 4 8,16 28 57,14 11 22,45 
Empresa B 1 3,45 2 6,90 6 20,69 19 65,52 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,88 4 4,00 0,94   
Empresa A1 0,90 4 3,88 0,95   
Empresa B 0,68 4 3,59 0,82   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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Verificou-se que 57,81% dos funcionários da empresa A concordam que na 

ausência de algum responsável por determinada atividade outros sabem como 

conduzi-la. Na empresa A1, 57,14% concordam e na empresa B, 65,52% concordam 

com essa afirmação. Nesse caso, a variância calculada para cada empresa 

apresentou-se abaixo da unidade, evidenciando maior grau de concentração das 

opiniões. 

 

Tabela 29 
Utilização da memória organizacional: quando alguém sai da organização, em pouco 

tempo, as pessoas que permaneceram suprem seu desempenho, pois sabem 
desempenhar mais que uma função 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo 
Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 2 3,13 15 23,44 6 9,38 34 53,13 7 10,94 
Empresa A1 7 14,29 10 20,41 9 18,37 18 36,73 5 10,20 
Empresa B 0 0,00 11 37,93 2 6,90 15 51,72 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,14 4 3,50 1,07   
Empresa A1 0,92 4 3,51 0,96   
Empresa B 1,11 3 3,03 1,05   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Verificou-se que na empresa A, 53,13% dos entrevistados concordam e 

23,44% discordam de que com a saída de alguém da organização, as pessoas que 

permaneceram suprem seu desempenho, pois sabem desempenhar mais que uma 

função. Na empresa A1, 36,73% concordam e 20,41% discordam. Na empresa B, 

51,72% concordam e 37,93% discordam. Apenas na empresa A1, a variância ficou 

abaixo da unidade, indicando maior concordância entre as respostas 

 

Outro dado que revela preocupação das organizações varejistas pesquisadas 

em registrar o conhecimento das pessoas para serem utilizados no futuro, é 

retratado pela tabela 30, que mostra um grau de concordância dos funcionários das 

três empresas com a afirmação de que quando cometem um erro são tomadas 

ações para que este não se repita futuramente.  
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Tabela 30 
Utilização da memória organizacional: o modo de executar minha atividade é 

registrada de alguma maneira, de modo que possa vir a ser consultada no futuro 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 6 9,38 14 21,88 11 17,19 19 29,69 14 21,88 
Empresa A1 6 12,24 6 12,24 7 14,29 26 53,06 4 8,16 
Empresa B 1 3,45 9 31,03 6 20,69 10 34,48 3 10,34 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,68 4 3,75 1,30   
Empresa A1 1,39 4 3,33 1,18   
Empresa B 1,22 3 3,17 1,10   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

 

1.3.3 Rotatividade de pessoal e a memória organizacional. 

 

Conforme apurado neste estudo, o principal conhecimento armazenado nas 

organizações varejistas pesquisadas é o conhecimento tácito. Segundo Nonaka e 

Takeuchi (1997), a principal maneira de reter o conhecimento tácito, é transformá-lo 

em explicito, e conforme Probst et al (2002), a forma de reter este tipo de 

conhecimento é aumentando a satisfação das pessoas para que estas não queiram 

mudar de emprego e compartilhar este conhecimento com os grupos que compõe as 

equipes de trabalho. 

 

Além dos altos índices de rotatividade apurados pelo DIEESE (2007), de que 

o comércio possui rotatividade anual de 44%, a pesquisa em organizações 

varejistas, com índices de rotatividade próximos a este identificou que a maioria dos 

entrevistados percebe que as pessoas querem sair das organizações varejistas. O 

detalhamento destes dados é apresentado na tabela 31. 
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Tabela 31 
Rotatividade: pelo que percebo, as pessoas desta empresa  

não querem sair da organização 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 8 12,50 26 40,63 15 23,44 12 18,75 3 4,69 
Empresa A1 10 20,41 22 44,90 9 18,37 6 12,24 2 4,08 
Empresa B 3 10,34 19 65,52 4 13,79 3 10,34 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,16 2 2,00 1,08   
Empresa A1 1,15 2 2,35 1,07   
Empresa B 0,62 2 2,24 0,79   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 

Com relação à afirmação de que as pessoas não querem sair da organização, 

verificou-se na empresa A que 40,63% discordam e 23,44% desconhecem. Na 

empresa A1, 44,901% discordam e 20,41% discordam totalmente, enquanto que na 

empresa B, 65,52% discordam. 

 

A figura 14 apresenta os dados desta amostra agrupados e detalhados entre 

os níveis operacionais e gerências. E conforme se podem observar, tais grupos 

possuem posicionamentos similares, percebendo em seus colegas a falta de 

vontade em continuar na organização.  
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Figura 14: Percepção sobre a vontade das pessoas em continuar nas organizações varejistas 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

Com objetivo de apurar os principais motivos desta insatisfação em pertencer 

as organizações varejistas, o pesquisador através de entrevista não estruturada, 

buscou depoimentos dos participantes da pesquisa. Concentrando sobre este ponto 

a maior parte dos depoimentos.  

 

 Na opinião do Prof. Eduardo Terra, 

 
o principal motivo de desligamento no varejo está ligado a falta de 
perspectiva de carreira. Quando um funcionário não está satisfeito 
com a empresa e não vê perspectiva de crescimento, em algum 
momento acontecerá o desligamento, pois não dá para manter o 
negócio com pessoas que não estão engajadas. 

 

 Pelo processo de entrevistas com grupo de foco, identificou-se que os 

principais motivos que fazem as pessoas terem vontade de deixar as organizações 

varejistas passam pela baixa remuneração, falta de perspectiva de crescimento 

profissional, percepção de que os líderes trabalham muito e ganham pouco, 

desrespeito à jornada de trabalho e a necessidade de trabalho aos finais de semana 

e feriados. 
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Na opinião de José Santos, Diretor da Empresa A 

 

os líderes da loja, em sua maioria, possuem baixa qualificação 
acadêmica, de modo que não estão totalmente preparados para 
gerenciar pessoas. E na maioria dos casos de conflitos nas equipes 
de trabalho, os subordinados possuem qualificações superiores e 
não os aceitam como líder. Por exemplo, tenho um gerente, com 
segundo grau incompleto e é chefe de funcionários que estão 
cursando superior.  

 

Este ponto foi verificado pelo pesquisador com entrevistas junto às equipes 

operacionais e na opinião de Alberto Roberto e Fátima Rodrigues, auxiliares da 

Empresa A, “as lideranças não são preparadas para exercer funções gerenciais e 

que eles buscam culpados e não soluções”. 

 

Outro ponto percebido através de entrevistas, é sobre o trabalho aos 

sábados, domingos e feriados, e conseqüente ausência de dias fixos para folgas, 

que geram insatisfação para as pessoas, pois não conseguem programar finais de 

semanas com sua família. 

 

Além disso, segundo opiniões dos grupos de funcionários operacionais, é 

constante a necessidade de realizar horas extras, ou mesmo entrar e sair em 

horários diferentes em determinados dias, para suprir alguma necessidade da 

gerência, como inventários mensais, onde se contam as mercadorias no estoque e 

área de vendas. 

 

Na concepção destes funcionários, o simples fato de ter que fazer horas 

extras em determinado dia e ser obrigado a compensar depois, é um desrespeito, 

pois, estes possuem seus compromissos fora da empresa e que precisam ser 

reorganizados sem prévio aviso como, por exemplo, buscar filhos nas creches, aulas 

após o trabalho, e até mesmo questões relacionadas a segurança, impactadas pelo 

fato de terem que chegar mais tarde em casa. 

 

Este desrespeito e falta de reciprocidade com a jornada de trabalho, fica mais 

claro com o depoimento de Silvana Batista, funcionária da Empresa A.  
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veja só, meu gerente pede para eu ficar até mais tarde, só que me 
avisa isso sempre em cima da hora... só que meu filho fica na 
creche, aí para ficar, preciso ficar incomodando minhas irmãs que 
também tem suas responsabilidades ou minha mãe que já é de idade 
para ficar com meu filho, e na hora de ir embora, ainda tenho que 
mudar o meu trajeto pois ao invés de ir para casa, preciso passar na 
casa de quem foi buscar meu filho... e para quê... porque meu chefe 
precisa e nem hora extra eu recebo, pois aqui tem o tal do banco de 
horas... e você acha que eu posso escolher o dia que eu quero 
folgar,  nem isso eu posso... então se eu precisar ficar trabalhando 
até mais tarde, e sem receber por isso, não vou ficar aqui não... 

  

Desta forma, alegam falta de reciprocidade sobre jornada de trabalho, pois 

quando precisam, eles ficam mais tempo e não recebem nenhuma contrapartida, o 

contrário acontece quando os funcionários esquecem de marcar ponto, estes são 

advertidos prontamente. Ou seja, quando precisam ficar até mais tarde, ficam e 

sequer são agradecidos por isto. É o que relata Clóvis Araújo, também funcionário 

da Empresa A,  dizendo que 

 

 o pior é que quando temos que ficar, ficamos e além de não 
recebermos nada a mais, nem ao menos somo agradecidos por 
isto... mas basta chegarmos atrasados para tomarmos advertência 
ou termos estas horas descontadas no pagamento. 

 

E este descontentamento não atinge somente o grupo de operacionais, 

segundo relato de Sérgio Soares, Gerente da Empresa A,  

 

chego a trabalhar todos os sábados e domingos do mês, perco 
praticamente todos os finais de semana com minha família, 
aniversário de meus filhos e esposa. E ainda toda a semana, faço 
plantão de loja...  neste dia, trabalho da abertura até o fechamento da 
loja, entro as 8 horas da manhã e saio depois da meia-noite.  

 

 

Além da jornada de trabalho e trabalho aos finais de semana e feriados, 

praticamente todos os funcionários queixam-se dos baixos salários. O pesquisador 

abordou no grupo de foco, sobre os benefícios que as organizações oferecem, e na 

opinião dos entrevistados apesar de serem bem avaliados, os benefícios não 

causam para a maioria dos funcionários, principalmente os mais jovens, um fator 

decisório para a retenção, já que estes buscam, maior ganho imediato e não 

segurança. Anseiam por benefícios que tragam retorno imediato, tais como 
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descontos em universidades ou serviços, como, por exemplo, academia, salão de 

beleza, cinemas, entre outros. O único benefício que recebeu algumas críticas, foi o 

de alimentação, onde foi questionada a qualidade e quantidade das refeições 

servidas na empresa. 

 

O Prof. Eduardo Terra sugere que as organizações varejistas precisam 

valorizar a remuneração total, e explica que 

 

Todos querem ganhar mais, mas ao mesmo tempo, todos sabem o 
mundo a qual pertencem, e é aí que surgem oportunidades de 
valorizar os benefícios... os benefícios compõe o pacote de 
remuneração total, mas quase ninguém sabe calcular isto, e as 
organizações também não ensinam este cálculo... as empresas que 
cumprem a legislação, que fazem tudo certo, precisam passar isto 
aos empregados, passar o conceito de remuneração total, que o 
salário não é só aquele que cai na conta todo mês, e sim, o que ele 
economiza com os benefícios que possui, assim aumenta a 
percepção de quanto a pessoa ganha, e pode diminuir a chance dela 
trocar de emprego por causa de Cem Reais a mais, já que muitas 
empresas pagam somente o salário, principalmente quando falamos 
de mercado informal. Valorizar benefícios que propiciem qualidade 
de vida, também é muito importante como, por exemplo, locais para 
refeições, sala de jogos, sala de TV, salão de beleza, sala de 
descanso, entre outros (...) Outro ponto é sobre o convênio médico, 
se a empresa oferece, isto não se torna em um fator determinante  
para a manutenção dos funcionários mais jovens, pois de maneira 
geral, gozam de boa saúde e não se preocupam se poderão ficar 
doentes, mas, e se a organização tiver a possibilidade de estender o 
plano para os pais... daria a possibilidade do filho dar uma 
assistência médica para os pais... para quem tem valor de pertencer 
a um grupo, isso fideliza. 

 

Os níveis operacionais que estão a mais tempo na empresa alegam que 

alguns dos novos funcionários possuem melhor nível de estudo, porém os que já 

estão na empresa não possuem nenhum auxílio para estudar. Conforme conversa 

com Diretores da empresa, existe política de desconto com Universidades, porém a 

maioria dos funcionários desconhece tal política de convênios. 

 

Na opinião de José Santos, Diretor da Empresa A 

O varejo é difícil... por exemplo, você conhece alguém que quando 
criança, tinha o sonho ou pelo menos o objetivo de ser comerciante? 
Eu não conheço... as crianças querem ser médicos, advogados, 
empresários, professores, jogador de futebol, cantor... eu mesmo, 
não escolhi o varejo e sim aconteceu na minha vida e agarrei as 
oportunidades... As pessoas que são contratadas no varejo, já 
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entram com a visão que não querem trabalhar no comércio... 
trabalha-se muito, perde-se fim de semana com amigos, familiares, 
para a maioria é algo transitório. Além disso, se você comparar a 
remuneração do varejo com os outros setores da economia verá que 
é muito destoante. Nosso piso salarial se comparado, por exemplo, 
com o que a indústria paga, é muito inferior. No meu caso, aqui no 
ABC, que é uma região marcada historicamente pelo grande número 
de indústrias, o que mais acontece é perder funcionários para as 
indústrias automobilísticas e não é só pelo salário, lá na indústria 
além de ganharem um pouco mais e terem praticamente os mesmos 
benefícios, os funcionários não trabalham de final de semana... aí 
fica difícil concorrer. 

 

 

Em conversa com João da Silva, Diretor da Empresa A1, foi relatado que 

existem funções cuja jornada semanal é de até 25 horas (chamado de Part-time), e 

que a rotatividade destes funcionários é muito maior em relação aos demais cargos. 

Na opinião de João da Silva, isto ocorre pois: 

 
apesar de ser uma necessidade no varejo, este cargo normalmente é 
utilizado como transitório pelo próprio funcionário, para um próximo 
passo de carreira fora da empresa, pois propicia a utilização da griffe 
de nossa empresa no currículo do funcionário, que ainda possui 
tempo disponível durante a semana, para trabalhar sua recolocação. 
 
 

Conforme apontado pela pesquisa existem muitas pessoas que querem sair 

da organização, e foi percebido pelas entrevistas, que várias manifestam esta 

vontade aos seus superiores, porém nas empresas pesquisadas foi relatado que não 

existe a possibilidade de acordos, ou seja, estes só deixam a empresa se pedirem 

demissão. 

 

Porém as pessoas nestas situações acabam tendo piora em sua 

produtividade e maior possibilidade de criar problemas em eventuais “sabotagens” 

e/ou mau atendimento aos clientes. Além disso, piora a percepção de justiça em 

relação às pessoas que ficam, pois estas precisam trabalhar para o suprir o 

desempenho da pessoa que deseja sair, e ainda podem ser influenciadas por este. 

 

Outro ponto que dificulta à retenção de pessoas e conseqüente a retenção do 

conhecimento tácito, é a percepção de justiça sobre a remuneração. O pesquisador 

conversou com funcionários mais antigos que querem sair da organização, e foi 
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comentado por estes que não se sentem valorizados. Um exemplo é um funcionário 

que possui 5 anos de empresa e recebe o mesmo salário de um funcionário recém 

contratado.  

 

E, por sua vez, o recém contratado não quer permanecer, pois entende que o 

fato acontecido com seu colega, também acontecerá com ele. Desta forma, ao 

nivelar a remuneração pela função, sem considerar a entrega, experiência e 

qualidade de execução, acaba-se criando uma situação onde ambos extremos 

sentem-se desvalorizados. 

 

Na opinião dos níveis operacionais, não existe nenhum tipo de 

reconhecimento, nem os mais simples como elogios ou agradecimentos. Em 

contrapartida, qualquer problema é apontado e divulgado a todos, e boas ações ou 

pequenas conquistas não são valorizadas, e sim, consideradas obrigação.  Segundo 

relato de Tiago Freitas, funcionário da área alimentar, 

 

É engraçado falar sobre reconhecimento e comemorações... as 
vezes penso sobre o assunto e vejo que quando um jogador de 
futebol marca um gol, ou um jogador de basquete faz uma cesta, 
toda a equipe se abraça e comemoram, e na profissão deles, marcar 
um gol ou uma cesta é uma atividade na qual eles também são 
pagos para isto, mas mesmo assim comemoram... o meu gol aqui na 
empresa é atender bem o cliente, não deixar faltar produtos na área 
de vendas e manter o meu setor em ordem, mas quando faço isto, 
meu chefe me diz que não fiz mais do que minha obrigação... Agora 
se cometo alguma falha, em instantes, todos ficam sabendo disto até 
as pessoas que não são de minha área... Aqui fazemos o contrário 
do que fazem os caras que jogam futebol ou basquete... 

 

 

Desta forma, apurou-se os principais pontos que norteiam o desejo das 

pessoas saírem das organizações varejistas, fato que impacta diretamente a 

memória organizacional, pois acarretará perda de conhecimento tácito. 

 

Segundo Probst et al (2002), as empresas poderiam manter relacionamento 

mais estreitos com as pessoas que saíram da organização, de modo que estas 

possam voltar à empresa, mesmo para executar atividades pontuais, os dados sobre 

esta questão são apresentadas na tabela 32. 
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Tabela 32 
Rotatividade: algumas pessoas que saíram da organização  

acabaram por retornar de alguma forma 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 6 9,38 18 28,13 21 32,81 12 18,75 7 10,94 
Empresa A1 5 10,20 10 20,41 15 30,61 19 38,78 0 0,00 
Empresa B 2 6,90 13 44,83 4 13,79 9 31,03 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,30 3 2,75 1,14   
Empresa A1 1,02 3 2,98 1,01   
Empresa B 1,17 2 2,79 1,08   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Nessa questão constata-se uma variação grande entre as opções “discordo”, 

“desconheço” e “concordo”, nas três empresas, levando a concluir que poucos foram 

os casos de retorno de um funcionário que saiu das organizações estudadas. 

 

 

O pesquisador perguntou ao Prof. Eduardo Terra sobre as melhores formas 

que as organizações possuem para identificarem as razões que causam a 

rotatividade de pessoal e conseqüente perda de conhecimento tácito, dentro de suas 

organizações e dentro das suas realidades e possibilidades. O Professor respondeu 

que 

O problema maior para o varejo como um todo, em minha opinião é a 
falha na contratação e conseqüente falha na retenção. Mas os dois 
principais instrumentos para efetuar um diagnóstico são a pesquisa 
de clima e a entrevista de desligamento. Porém ambas podem ser 
falhas, pois o funcionário que está ativo pode ficar constrangido em 
se expor, estando empregado, já o demitido não terá mais nenhum 
compromisso, e se você nunca o ouviu enquanto estava empregado, 
certamente ficará ainda mais frustrado por querer ouví-lo após o 
desligamento, portanto isso precisa ser muito bem feito, e se possível 
por pessoas isentas (...) outra forma, é identificar o perfil, identificar o 
que as pessoas que saíram da empresa têm em comum e aplicar isto 
ao perfil de contratação, um instrumento de análise de dados 
quantitativo resolve isto, é possível também fazer o mesmo com as 
pessoas que foram contratadas e que permaneceram na empresa 
(...) mas penso que o mais importante é minimizar o impacto dos 
custos indiretos, registrar e compartilhar o conhecimento das 
pessoas, por exemplo é uma forma... e não necessariamente reduzir 
a rotatividade (...) sobre gerir o conhecimento, a cultura americana é 
muito mais efetiva neste assunto, pois lá eles possuem a cultura da 
manualização, eles primeiro perguntam e depois executam, no Brasil 
a cultura é inversa, primeiro as pessoas saem fazendo, põe a mão na 
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massa, para depois perguntar como é que se faz. É preciso entender 
que os custos com a falta de processos claros e definidos são altos, 
pois dependendo da situação quando você troca alguém, o processo 
simplesmente pode parar.  
 

 

 

1.3.4 Conhecimento e empregabilidade no varejo. 

 

Os resultados obtidos para essa variável são apresentados nas tabelas 33 a  

38. 

 
 

Tabela 33 
Conhecimento e empregabilidade: afirmo que meus conhecimentos  

hoje são maiores, pois foram desenvolvidos em  
conjunto com as pessoas desta empresa 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 1 1,56 0 0,00 32 50,00 30 46,88 
Empresa A1 1 2,04 3 6,12 3 6,12 29 59,18 13 26,53 
Empresa B 0 0,0 2 6,90 2 6,90 14 48,28 11 37,93 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,53 4 4,50 0,73   
Empresa A1 0,77 4 4,08 0,88   
Empresa B 0,72 4 4,17 0,85   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

 

Na empresa A, 50,0% dos funcionários concordam e 46,88% concordam 

totalmente que, hoje, seus conhecimentos são maiores, pois foram desenvolvidos 

em conjunto com as pessoas da empresa. Na empresa A1, o percentual para 

concordo é de 59,18% e para concordo totalmente é de 26,53. O percentual de 

funcionários da empresa B que concordam é de 48,28% e que concordam 

totalmente é de 37,93%. 

 

 Desta forma, para quase a totalidade das pessoas, seus conhecimentos hoje 

são maiores se comparados ao conhecimento que possuíam quando foram 

admitidas, principalmente por aquilo que aprenderam durante o pacto laboral, com 

os métodos e as pessoas da empresa 
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Tabela 34 
Conhecimento e empregabilidade: normalmente, os funcionários que são desligados 

possuíam habilidades obsoletas ou baixo desempenho 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 5 7,81 13 20,31 28 43,75 14 21,88 4 6,25 
Empresa A1 4 8,16 10 20,41 19 38,78 16 32,65 0 0,00 
Empresa B 3 10,34 7 24,14 7 24,14 11 37,93 1 3,45 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,00 3 4,00 1,00   
Empresa A1 0,87 3 2,96 0,93   
Empresa B 1,21 3 3,00 1,10   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Com a afirmação de que os funcionários que são desligados normalmente 

possuíam habilidades obsoletas ou baixo desempenho, 43,75% da empresa A 

desconhecem; na empresa A1 38,78% também desconhecem, enquanto na 

empresa B, 37,93% concordam. Na empresa B é que ocorreu maior divergência de 

respostas, como confirma a variância acima da unidade. 

 

Conforme figura 15, que apresenta as respostas pelos níveis operacionais e 

gerências, percebe-se que praticamente metade dos gerentes não souberam ou não 

quiseram opinar quando perguntado se os funcionários que são desligados 

possuíam habilidades obsoletas ou baixo desempenho. Apenas 53% da gerência 

responderam esta questão, onde na opinião de 43% os funcionários desligados 

possuíam habilidades obsoletas ou baixo desempenho e 10% discordaram desta 

afirmação. 

 

Esta mesma pergunta na opinião dos operacionais retrata que 35% discordam 

da afirmação acima e 29,5% concordam. 36% dos operacionais também não 

souberam opinar. 

 

O detalhamento das respostas obtidas por esta questão, retratando o 

desconhecimento sobre a qualificação profissional das pessoas que deixam as 

organizações varejistas é demonstrada pela figura 15 

. 
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Figura 15: Percepção sobre as pessoas desligadas no varejo possuírem baixo desempenho. 

Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 

 

Alguns dos gestores que responderam que os funcionários desligados não 

possuíam baixo desempenho, alegaram como motivo principal para que estas 

demissões ocorressem, que as chefias exigiam o corte de funcionários para reduzir 

a despesa de pessoal da empresa, pois eram mais antigos, tinham remuneração 

maior em relação aos funcionários mais novos que desempenhavam a mesma 

função e com desempenho similar. 

 

 

Em conversa com José Santos, Diretor da Empresa A, o mesmo informou que 

 

a rotatividade de pessoal é alta no varejo também em razão da 
sazonalidade. Acontece o seguinte, em Outubro começamos a 
aumentar nosso quadro para o mês das crianças e preparativos de 
final de ano, em Dezembro, estamos com o quadro mais inchado 
para podermos sustentar as aberturas além dos horários normais e 
principalmente pelo aumento do fluxo de clientes na área de vendas. 
Este inchaço, dependendo do porte da loja, chega a representar algo 
em torno de 10% a 15% do número normal de efetivos. Porém em 
janeiro, as vendas caem muito, pois as pessoas já gastaram seu 
décimo terceiro salário, é mês de férias e mês em que as pessoas 
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precisam pagar seu IPVA, IPTU e outras taxas... desta forma somos 
forçados a diminuir novamente nosso quadro, e se temos pessoas 
que foram recém contratadas e que mostram bom potencial estas 
acabam ficando em detrimento das mais antigas, que normalmente 
possuem um maior salário. Não é que elas possuem baixo 
desempenho, mais sim o mesmo desempenho de alguém que possui 
um salário menor. 

 

Também se conversou com Alexandre Dias, gerente de recursos humanos da 

Empresa A, e este informou que 

 

os desligamentos no varejo acontecem principalmente pela vontade 
das pessoas, a maioria dos funcionários que deixam a empresa é 
porque pedem a conta. Estes pedidos de demissão ocorrem 
principalmente quando os funcionários possuem menos de um ou 
dois anos de contrato de trabalho... depois deste prazo, dificilmente 
os empregados pedem demissão pois não querem perder seu fundo 
de garantia. Porém como nem sempre surgem oportunidades de 
evolução para todos, estes acabam se acomodando e fazendo só as 
rotinas básicas, e como temos anualmente a correção pelo sindicato 
dos comerciários, seus salários vão aumentando e acontece de 
ficarem acima da média dos demais e do próprio mercado. Como 
não apresentam evolução para ocuparem cargos de maior 
complexidade, os funcionários mais novos absorvem o saber-fazer 
destes funcionários e os substituem, de modo que estes mais 
antigos, com salários mais altos e com o mesmo desempenho 
acabam tornando-se descartáveis, e entram nos cortes gerados 
pelas demandas sazonais do varejo. 

 

 Segundo o Prof. Eduardo Terra 

 
Existe uma mudança recente no varejo de que os desligamentos 
acontecem em sua maioria de maneira espontânea... e este 
acontecimento é normal, pois estamos em um momento de 
crescimento econômico, e faz com que o mercado de trabalho fique 
mais aquecido. E sabemos que o varejo não é o setor que possui a 
melhor remuneração e tampouco as melhores condições de trabalho, 
logo este fenômeno é comum em épocas de crescimento econômico. 

 

 

Pelo relato de Alexandre Ribeiro e do Prof. Eduardo Terra, fica mais evidente 

a importância do compartilhamento de conhecimento tácito para a organização, 

como forma de registrar o conhecimento das pessoas e transmitir o saber fazer aos 

novos empregados. 
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E esta criação de memória organizacional nos grupos, é percebida pelas 

pessoas que trabalham nas organizações pesquisadas, já que na opinião da  

maioria das pessoas que participaram da pesquisa, quando eles saírem das 

organizações as atividades que são desempenhadas continuarão sendo exercidas 

normalmente, pois existem outras pessoas que sabem fazer tais atividades. 

 

 

Tabela 35 
Conhecimento e empregabilidade: quando eu sair da organização, as atividades que 

desempenho serão exercidas normalmente 
 

Discordo 
totalmente 

Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 6 9,38 6 9,38 0 0,00 37 57,81 15 23,44 
Empresa A1 1 2,04 8 16,33 2 4,08 29 59,18 9 18,37 
Empresa B 2 6,90 1 3,45 1 3,45 22 75,86 3 10,34 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,71 4 4,00 0,84   
Empresa A1 1,02 3 3,76 1,01   
Empresa B 0,88 4 3,79 0,94   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Obteve-se 75,86% de concordância dos funcionários da empresa B para a 

afirmação de que quando sair da organização, as atividades desempenhadas serão 

exercidas normalmente, enquanto esse percentual foi de 59,18% para a empresa A1 

e 57,81% dos funcionários da empresa A  

 

Porém quando perguntado se os funcionários recém contratados, adquirem 

em pouco tempo um desempenho maior do que a pessoa que saiu, novamente 

praticamente a metade das pessoas pesquisadas não souberam ou não quiseram 

opinar, conforme demonstrado na tabela 36. 
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Tabela 36  
Conhecimento e empregabilidade: os funcionários recém contratados, em pouco 

tempo, adquirem um desempenho maior do que a pessoa que saiu 
 

Discordo 
totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 

totalmente Empresa 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Empresa A 2 3,13 14 21,88 30 46,88 15 23,44 3 4,69 
Empresa A1 1 2,04 19 38,78 22 44,90 5 10,20 2 4,08 
Empresa B 2 6,90 7 24,14 13 44,83 7 24,14 0 0,00 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,78 3 3,50 0,88   
Empresa A1 0,69 3,76 2,76 0,83   
Empresa B 0,77 3 2,86 0,88   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

 

Nas três empresas pesquisadas houve predomínio da resposta “desconheço” 

para a afirmação que os funcionários recém contratados adquirem em pouco tempo 

um desempenho superior ao da pessoa que saiu.  

 

Já o item seguinte obteve maior concentração de concordância da pessoas 

sobre o índice de rotatividade do varejo prejudicar o desempenho das pessoas que 

permanecem na empresa. A maioria concorda com esta abordagem, pois durante 

algum tempo as pessoas com maior tempo de casa terão que suprir o período de 

adaptação do novo empregado, e até mesmo, suprir o prazo de reposição das vagas 

das pessoas demissionárias, conforme dados apresentados na tabela 37. 

 

 
Tabela 37 

Conhecimento e Empregabilidade: em sua opinião, o alto nível de rotatividade 
prejudica o desempenho das pessoas que permanecem na empresa 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 4 6,25 12 18,75 4 6,25 18 28,13 26 40,63 
Empresa A1 2 4,08 12 24,49 5 10,20 20 40,82 10 20,41 
Empresa B 1 3,45 4 13,79 4 13,79 10 34,48 10 34,48 

Empresa Variância Mediana Média 
Desvio-
padrão 

 

Empresa A 1,76 4 3,50 1,33   
Empresa A1 1,42 2,76 3,49 1,19   
Empresa B 1,36 4 3,83 1,17   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
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Há consenso entre os funcionários das três empresas de que a rotatividade 

prejudica o desempenho das pessoas que permanecem na empresa. 

 

Por fim, na opinião da grande maioria das pessoas estas se recolocariam com 

facilidade no mercado de trabalho caso se desligassem hoje da empresa, tendo em 

vista os conhecimentos adquiridos até o momento, evidenciando que além das 

organizações as pessoas também aprendem e se desenvolvem durante o pacto 

laboral. Os dados desta questão são apresentados na tabela 38. 

 

Tabela 38 
Conhecimento e empregabilidade: se hoje eu me desligasse da empresa, me 

recolocaria com facilidade no mercado de trabalho, tendo em vista os conhecimentos 
adquiridos 

 
Discordo 

totalmente Discordo Desconheço Concordo Concordo 
totalmente Empresa 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Empresa A 1 1,56 1 1,56 5 7,81 46 71,88 11 17,19 
Empresa A1 6 12,24 7 14,29 6 12,24 30 61,22 0 0,00 
Empresa B 0 0,00 3 10,34 2 6,90 20 68,97 4 13,79 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-
padrão 

 

Empresa A 0,46 4 4,00 0,68   
Empresa A1 0,70 4 3,73 0,84   
Empresa B 0,62 4 3,86 0,79   
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Verificou-se que na empresa A 71,88% dos funcionários concordam que se 

desligassem da empresa conseguiriam se recolocar no mercado de trabalho, pelos 

conhecimentos adquiridos. Na empresa A1, este percentual é de 61,22% e na 

empresa B, houve concordância por parte de 68,97% da amostra.  

 

Desta forma, a rotatividade acaba se retroalimentando, pois desperta o 

interesse das demais pessoas em saírem, em razão do maior acumulo de trabalho, 

como, por exemplo, quadro reduzido, horas extras, entre outros; além da percepção 

de que a recolocação será fácil. 

 

 

 



  
  

 

117 

1.4 Percepção da gerência. 

 

Algumas questões da pesquisa foram destinadas apenas os gerentes das 

organizações varejistas, a fim de identificar a percepção deste grupo sobre 

atividades de gestão e a relação entre a rotatividade de pessoal e a memória 

organizacional. 

 

As figuras 16  a 21 e tabelas 39 a 44 expressam os resultados obtidos 
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Figura 16 – Índice de rotatividade menor facilitaria a administração da equipe 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 
 

Tabela 39 
Índice de rotatividade menor facilitaria a administração da equipe 

 
Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 2,78 4,0 3,50 1,67 
Empresa A1 1,78 4,0 3,56 1,33 
Empresa B 1,37 4,5 4,17 1,17 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Ao serem questionados se gostariam de ter um índice de rotatividade menor, 

pois isso facilitaria a administração da equipe, 31,25% dos gerentes da empresa A 

responderam que concordam e 31,25% que concordam totalmente. Na empresa A1, 

44,44% responderam que concordam e 22,22% que concordam totalmente; e, na 

empresa B, 33,33% concordam, enquanto 50,0% concordam totalmente. Entretanto, 

os resultados foram diversificados, como indicado pela variância apresentada. 
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De todo modo, a maioria dos gerentes afirmou que gostariam de ter um índice 

de rotatividade menor ao que possuem hoje, pois entendem que seria mais fácil 

administrarem as suas equipes. Fato que vai ao encontro da opinião já abordada 

anteriormente, de que a maioria das pessoas entende que o índice de rotatividade 

do varejo prejudica o desempenho das pessoas que permanecem na empresa. 

 

 Os dados sobre a construção de memórias organizacionais são apresentados 

na figura 17 e tabela 40. 
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Figura 17 – Documentar os processos e compartilhar conhecimentos são 
atividades obrigatórias na minha equipe 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 
 

Tabela 40  
Documentar os processos e compartilhar conhecimentos são atividades obrigatórias 

na minha equipe 
 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 1,45 4 3,25 1,20 
Empresa A1 0,28 4 4,44 0,53 
Empresa B 0,17 4 4,17 0,41 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Tais dados mostram que por parte das empresas A e B há concordância por 

parte da gerência quanto à documentação dos processos e compartilhamento dos 

conhecimentos. Entretanto, isso não ocorre na empresa A1.  
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 Sobre o perfil de contratação, tais dados serão apresentados nas figuras 18 e 

19, e nas tabelas 41 e 42. 
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Figura 18 – Nas contratações busca funcionário com poucos conhecimentos 
para prepará-lo da forma que precisam 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Tabela 41  

Nas contratações busco funcionário com poucos conhecimentos para prepará-lo da 
forma que precisamos  

 
Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 1,85 4 2,25 1,36 
Empresa A1 2,11 3 3,11 1,45 
Empresa B 1,37 3 2,83 0,41 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Ao serem questionados se nas novas contratações buscam por funcionários 

com poucos conhecimentos para que estes possam ser preparados da maneira 

como a empresa precisa, apenas 18,75% dos gerentes da empresa A responderam 

que concordam; 33,22% dos gerentes da empresa A1 responderam que discordam; 

e 33,33% dos gerentes da empresa B concordam. Assim, pode-se inferir que 

espera-se que o novo funcionários já tenha conhecimentos sobre a função para qual 

está sendo contratado. 

 

 Porém, como retratou a pesquisa, na percepção dos operacionais, os novos 

contratados normalmente não trazem novos conhecimentos às pessoas que já 

estavam na organização. 
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Figura 19 – Nas contratações busca funcionários com conhecimentos para 
agregar valor a equipe 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
 
 
 

Tabela 42 
Nas contratações busca funcionários com conhecimentos  

para agregar valor a minha equipe 
 

Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 2,13 4 3,00 1,46 
Empresa A1 1,50 4 3,33 0,50 
Empresa B 1,87 4 3,67 1,37 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 
 

Reafirmando as respostas apresentadas na figura 16 e tabela 42, verificou-se 

que 43,75% dos gerentes da empresa A concordam; 44,44% da empresa A1 

concordam e 33,33% dos gerentes da empresa B concordam e o mesmo percentual 

dessa última concorda totalmente que procuram nas contratações por funcionários 

que já tenham conhecimentos, visando agregar valor à equipe de trabalho. 
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Figura 20 – Preocupado com a atualização dos conhecimentos da organização, 
revejo os processos procurando melhorá-los 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Tabela 43 

Preocupado com a atualização dos conhecimentos da organização, 
revejo os processos procurando melhorá-los 

 
Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 1,45 4 4,00 1,20 
Empresa A1 0,25 4 4,33 0,50 
Empresa B 0,00 4 4,00 0,00 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

Constatou-se que 66,77% dos gerentes da empresa A1 concordam, enquanto 

os gerentes da empresa A 56,25% concordam e 33,33% concordam totalmente, já 

na empresa B 33,33% concordam e 33,33% concordam totalmente que têm a 

preocupação com a atualização dos conhecimentos organizacionais e que revêem 

os processos com o intuito de melhorá-los. 

 

Por fim, a maioria dos gerentes afirma que é intenção da empresa promover 

cursos e formações para os colaboradores, porém os operacionais não revelaram a 

mesma percepção, talvez pela menor participação ou até mesmo em razão destas 

ações serem pouco divulgadas. 
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Figura 21 – Percebe que a organização tem intenção de desenvolver pessoas 
do que preferir que estas se desenvolvam sem o envolvimento da empresa 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 

 
Tabela 44 

Percebe que a organização tem intenção de desenvolver pessoas do que preferir 
que estas se desenvolvam sem o envolvimento da empresa 

 
Empresa Variância Mediana Média Desvio-padrão 
Empresa A 2,13 4 2,25 1,46 
Empresa A1 2,86 3 3,11 1,69 
Empresa B 1,50 4 3,50 1,22 
Fonte: Pesquisa efetuada pelo autor 
 

 

A figura 18 mostra que 50,00% dos gerentes da empresa B concordam, 

16,67% concordam totalmente e 33,33% discordam com a afirmação de que a 

empresa tem a intenção de desenvolver pessoas do que preferir que estas se 

desenvolvam sem o envolvimento da empresa. Na empresa A, 37,50% dos gerentes 

concordam e 25,00% concordam totalmente com essa afirmação. E, na empresa A1, 

33,33% dos gerentes concordam totalmente, 11,11% concordam, enquanto 22,22% 

discordam e 22,22% discordam totalmente da afirmação. 
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CONCLUSÃO 

 

A conclusão será apresentada em tópicos, a fim de concatenar de maneira 

mais sucinta as contribuições deste estudo, responder de maneira objetiva as 

questões da pesquisa propostas na introdução, bem como lançar sugestões para 

pesquisas futuras. 

 

1. Importância em manter uma memória organizacional. 

 

Concluí-se que o principal impacto da rotatividade de pessoal sobre a 

memória organizacional é a perda do conhecimento que está concentrado nas 

pessoas, ou seja, o conhecimento tácito que é mais difícil de ser armazenado em 

meios explícitos.  

 

Desta forma, as principais conseqüências são a perda de produtividade, 

retrabalhos, queda na qualidade dos serviços, reflexos no clima organizacional, 

aumento no custo de horas extras e estratégias ou “saber fazer” que vão para 

concorrentes.  

 

Diante do exposto, fica mais clara a importância em construir e gerir a 

memória organizacional de maneira efetiva, a fim de minimizar tais impactos, que 

atingem diretamente o negócio da organização. 

 

É importante ressaltar que não necessariamente a baixa rotatividade seja 

eficaz no intuito de obter melhores desempenhos, tendo em vista que tal situação, 

gera uma certa estabilidade para as pessoas, e conseqüente busca da zona de 

conforto, de modo que as pessoas nesta situação tendem a investir menos em seu 

desenvolvimento, fato que pode levar a uma geração de profissionais de baixa 

qualificação, principalmente levando em consideração a era do conhecimento, onde 

as mudanças provocadas pelas novas tecnologias, novas formas de execução do 

trabalho e mudança de hábito das pessoas, fazem com que o conhecimento hoje 

existente, torne-se obsoleto da noite para o dia. 
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Portanto, a memória organizacional, contribui para que a organização não 

precise redescobrir novas fórmulas de sucesso ou reincidir erros do passado, pois 

permite que os indivíduos re-experimentem experiências já vivenciadas, de modo 

que as utilizem para melhorar a execução das atividades atuais ou não cometer os 

mesmos erros do passado, propiciando a evolução na qualidade dos serviços 

prestados e produtividade. 

 

2. Como é constituída a memória organizacional. 

 

Nas empresas do comércio varejista pesquisadas, a memória organizacional 

é constituída principalmente pelo conhecimento tácito, aquele que está inserido nas 

pessoas. 

 

Para armazenar o conhecimento tácito de maneira mais efetiva, as práticas 

recomendadas são: 1) manter as pessoas satisfeitas para que não desejem sair da 

organização; 2) compartilhar o conhecimento dos indivíduos para os grupos; e 

finalmente, 3) converter o conhecimento tácito em explícito, processo este, chamado 

por Nonaka e Takeuchi (1997), de externalização. 

 

Percebe-se pela pesquisa efetuada que existe a cultura em compartilhar o 

conhecimento tácito, transmitindo o “saber fazer” para as demais pessoas na 

organização. Para otimizar este processo e gerar uma construção mais efetiva desta 

memória, deve-se estimular a participação dos grupos, nas tomadas de decisões, 

fato que aumenta a participação das pessoas em suas atividades, e 

conseqüentemente as fazem sentirem mais valorizadas. 

 

O armazenamento de conhecimento tácito poderá ser potencializado através 

do aprimoramento das técnicas para converter este conhecimento para explícito, 

utilizando-se de meios, como registro de processos, procedimentos claros / 

atualizados, e principalmente, acessíveis aos funcionários. 

 

Identificou-se que o conhecimento tácito, que é o mais rico na empresa, 

tornam-se mais difíceis de serem armazenados, principalmente pela própria questão 
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cultural de não se utilizar manuais de procedimentos para saber as formas de 

execução dos processos. 

 

Encontrar-se-á adiante, algumas contribuições que visam aumentar a 

satisfação das pessoas, para que estas tenham menor disposição de deixar as 

organizações varejistas, a fim de propiciar o melhor armazenamento do 

conhecimento tácito. 

 

3. Ambiente propício à transmissão de conhecimentos 

 

Foi percebido que o ambiente é propício para a transmissão de 

conhecimentos, pois conforme apurado na pesquisa, a maioria das pessoas que 

trabalham no varejo não possuem receio em transmitir aquilo que sabem para os 

outros. 

 

Constatou-se que as pessoas crêem que a troca de conhecimentos entre os 

indivíduos é fundamental para que todos conheçam as formas de execução das 

atividades e que para pouco mais da metade das pessoas, esta prática ocorre com 

freqüência na organização. 

 

O compartilhamento de conhecimento tácito requer interação entre as 

pessoas, e tal situação, poderia gerar algum tipo de conflito, o que dificultaria este 

compartilhamento. Porém, identificou-se que metade das pessoas não percebe 

conflitos ao transmitir o conhecimento para outras pessoas. Já a metade que afirma 

existir conflitos, também afirma que estes conflitos predominam a conflitos de idéias  

e ocorrem na busca para encontrar as melhores soluções e procedimentos, não 

partindo para o lado pessoal. 

 

Tal situação reflete um ambiente propício para a efetividade do 

compartilhamento do conhecimento, bem como instiga soluções inovadoras, pois 

segundo Nonaka e Takeuchi (1997), o conflito de idéias é muito positivo, por 

impulsionar as pessoas a questionarem as premissas existentes e compreender 

experiências de uma nova forma. 
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Outro ponto que reflete a existência de um ambiente propício para o 

compartilhamento e armazenamento de conhecimentos, é que os funcionários das 

organizações pesquisadas sentem-se à vontade para transmitir os seus 

conhecimentos. 

 

As pessoas não sentem que seus empregos estarão ameaçados, caso outros 

aprendam a executar suas atividades, e também, a maioria, não percebe postura 

diferente em seus colegas. 

 

Por fim, todos os participantes da pesquisa afirmaram que para transmitir o 

conhecimento às pessoas não precisam ser seus amigos. 

 

Desta forma, concluiu-se que as empresas varejistas pesquisadas possuem 

um ambiente propício para o compartilhamento de conhecimento tácito, permitindo 

assim, maior facilidade para armazenar o este tipo de conhecimento, que é 

predominante nestas organizações. 

 

Tal ponto é fundamental para a efetividade da memória organizacional, pois 

segundo Probst et al (2002), a pessoa que teme pelo próprio emprego buscará reter 

o conhecimento para si, a fim de não tornar-se descartável. Logo em um ambiente 

que falte confiança entre as pessoas, toda conversa sobre compartilhamento e 

guarda de conhecimento não seria efetiva. 

 

 

4. Aquisição de conhecimentos durante o vínculo empregatício e a 

contribuição dos novos funcionários na memória organizacional. 

 

Concluiu-se que além das organizações os funcionários também aprendem 

durante o pacto laboral, e em maior escala. 

 

Pela pesquisa realizada, os funcionários recém contratados nas organizações 

varejistas, pouco contribuem para a criação de novos conhecimentos ou atualização 

da memória organizacional, pela razão da maioria dos contratados ocuparem seu 
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primeiro emprego formal, ou mesmo terem poucas experiências nas atividades que 

serão executadas. 

 

A grande maioria dos pesquisados reconheceu que nos primeiros 12 meses 

de contrato de trabalho, estes mais aprendiam com as pessoas que já estavam na 

organização, do que os ensinavam algo novo, e somente após este período, é que 

aparece um maior equilíbrio entre aprender e ensinar os outros. Porém tais 

ensinamentos são provenientes, em sua maioria, dos conhecimentos que já 

compunham a memória organizacional da empresa. 

 

Para quase totalidade das pessoas os seus conhecimentos hoje são maiores 

se comparados com o conhecimento que possuíam quando foram admitidos, 

principalmente pelos conhecimentos absorvidos com os métodos e pessoas da 

empresa. 

 

E a grande maioria das pessoas reconhece que aprenderam muito mais com 

a organização do que ensinaram outras pessoas. 

 

Desta forma, contatou-se que nas organizações varejistas pesquisadas, as 

pessoas adquirem mais conhecimento com a organização, do que a organização 

com seus funcionários. E os novos funcionários acabam recebendo novos 

conhecimentos, de modo a terem sua conduta moldada pelas práticas existentes da 

organização, pouco influenciando, no primeiro momento, na atualização ou descarte 

dos conhecimentos existentes na memória organizacional da empresa. 

 

 

5. Os funcionários possuem conhecimentos de mais de uma função 

 

Concluiu-se que nas organizações varejistas pesquisadas, que estas utilizam 

práticas de gestão conhecidas como "shadow", ou seja, existe a prática de formar 

sucessores, bem como, é comum a prática de “job-rotation”, de modo que uma 

pessoa absorva o conhecimento de mais de uma função. 
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Tal constatação é possível através da opinião da maioria das pessoas que 

alegaram conhecer além de suas funções e percebem que as pessoas mudam de 

setor ou atividade a fim de conhecer além de seu posto de trabalho.  

 

Além disso, as pessoas reconhecem que em razão desta prática, quando um 

colega sai da organização, seu desempenho é suprido pelas pessoas que ficam na 

empresa, e que as atividades existentes são executadas normalmente, mesmo 

quando o principal responsável por esta atividade não estiver presente. 

 

Por fim, a grande maioria dos pesquisados reconhecem que outras pessoas 

sabem executar as suas atividades. 

 

Esta é uma boa prática existente nas organizações pesquisadas, pois permite 

o desenvolvimento das pessoas que estão inseridas nestas rotinas, onde estas 

adquirem um maior conhecimento, de modo que propicia maior capacidade na 

execução e entendimento das rotinas.  

 

As mudanças acarretadas pela rotação de funções ou a expectativa criada 

pela possível sucessão fazem com que as pessoas saiam da zona de conforto, fato 

que possibilita o desenvolvimento e iniciativas que gerem novas formas de 

execução, propiciando possível atualização à memória organizacional, através de 

descobertas de novas práticas para executar as atividades. 

 

 

6. Seleção dos conhecimentos a serem utilizados no futuro. 

 

Selecionar os conhecimentos a serem armazenados é a primeira atividade no 

processo de construção de uma memória organizacional e para isso, deve-se 

preservar aquilo que a organização julga ser útil no futuro. 

 

Não é objetivo saber o que as organizações julgam ser úteis e sim, identificar 

se existe algum processo de seleção dos conhecimentos que devem ser 

armazenados. 
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A partir da pesquisa, contatou-se pela percepção da grande maioria das 

pessoas que quando algum erro é cometido são tomadas ações para que estes não 

se repitam no futuro, o que caracteriza que existe alguma seleção de conhecimento 

a ser armazenado. Ou seja, re-experimentando os insucessos, evita-se que erros 

sejam repetidos. Além disso, todos os gerentes afirmam que documentam os 

principais processos executados por suas equipes. 

 

Porém, apenas metade das pessoas, afirmam serem informados de práticas 

de sucesso ou insucesso em atividades similares, executadas no passado, a fim de 

evitar reincidências de erros ou repetir procedimentos adequados. 

 

Desta forma, conclui-se que apesar de existir processos de seleção de 

conhecimentos, pode-se afirmar que o processo de armazenagem pode ser 

melhorado, por exemplo, através de registro explicito destes conhecimentos. 

 

Pelo que parece, a guarda dos conhecimentos selecionados, perde a 

efetividade nas organizações pesquisadas, tendo em vista que a principal forma de 

armazenar conhecimentos é através das pessoas, já que o conhecimento 

predominante da memória organizacional é o conhecimento tácito, e tal memória é 

volátil, tendo em vista que é impactada pela perda de pessoas causada pela 

rotatividade de pessoal. 

 

A prática de formação de sucessores e de rotação de funções, também é uma 

maneira de selecionar o que o sucessor ou o ocupante da nova função deve 

conhecer, para que possam em algum tempo executar novas funções, e esta criação 

de memória organizacional é percebida pelas pessoas, pois a grande maioria afirma 

que se saírem da organização, as atividades que executam serão desempenhadas 

normalmente pois existem pessoas que conhecem suas atividades. 

 

 

7. Desenvolvimento das pessoas. 

 

A partir da pesquisa, identificou-se que as organizações varejistas que 

participaram da pesquisa preferem que as pessoas desenvolvam-se por si mesmas, 
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ou pelas trocas de experiência com as demais pessoas da organização, do que com 

o apoio desta para patrocinar algum tipo de treinamento ou programa de 

desenvolvimento. 

 

Isto não significa que tais organizações não efetuam treinamentos ou 

programas de desenvolvimento para as pessoas, a fim de que estas obtenham maior 

conhecimento e habilidades para executarem suas funções, e sim, que este fator 

não está entre os principais apontados pela pesquisa. 

 

As iniciativas de treinamento e desenvolvimento por parte das empresas, 

focam principalmente o grupo de gerentes, pois para a maioria destes, a 

organização se preocupa e investe em seu desenvolvimento. Cenário que não é 

repetido para a grande massa de operacionais, onde menos da metade reconhecem 

estes esforços. 

 

A principal fonte de aquisição de conhecimento é a partir da memória 

organizacional, onde praticamente todas as pessoas pesquisadas informaram que 

adquirem novos conhecimentos, a partir da interação com os colegas, conversas, 

troca de opiniões e aconselhamentos para resolver problemas. 

 

Outra importante fonte de aquisição de conhecimento é através de fontes 

externas por iniciativas pessoais, tais como cursos, leituras e estudos, onde a 

grande maioria das pessoas informa que buscam tais conhecimentos e os utilizam 

para aprimorar a execução de suas atividades e conseqüentemente, compartilhar 

com os outros funcionários, de modo que tais conhecimentos são incorporados à 

memória organizacional da empresa. 

 

De qualquer forma, mesmo sem o investimento direto em treinamentos ou 

apoio em execução de cursos ou crescimento acadêmico, na opinião de quase 

totalidade das pessoas seus conhecimentos hoje são maiores se comparados com 

os conhecimentos que possuíam quando foram contratados, principalmente pela 

interação com as pessoas destas organizações. 
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Portanto, as organizações pesquisadas oferecem ambiente propício para o 

aprendizado das pessoas, através do compartilhamento do conhecimento e da 

orientação para a execução das atividades relacionadas às funções do varejo. 

 

Tal fator impacta diretamente na empregabilidade das pessoas, tendo em 

vista que estas se capacitam profissionalmente de modo que reconhecem que caso 

saiam da organização, conseguem recolocação com certa facilidade, mediante os 

conhecimentos adquiridos na organização. 

 

 

8. Contribuições para a diminuição da rotatividade de pessoal e maior 

efetividade na retenção do conhecimento tácito. 

 

Partindo da premissa que o conhecimento das pessoas nas empresas do 

comércio varejista é principalmente tácito, a principal forma de preservá-lo é 

aumentando a satisfação destas para que não queiram mudar de emprego, ou seja, 

transmitir o orgulho de pertencer à organização. As empresas pesquisadas 

informaram que a maioria dos desligamentos é por demissões espontâneas, ou seja, 

são as pessoas que pedem para sair das organizações.  

 

E a tendência nas organizações pesquisadas, é este índice ser mantido, pois 

66% dos respondentes, que são funcionários em atividade, percebem que as 

pessoas não querem continuar na empresa.  

 

Para aumentar esta satisfação, alguns pontos são recomendados: 

 

8.1 Desenvolvimento de lideranças 

 

Um dos pontos abordados pelos diretores, gerentes e colaboradores, é que 

as gerências das unidades não estão totalmente preparadas para gerenciar 

pessoas. Sugere-se desenvolver tais líderes, no sentido de aprimorar o 

conhecimento sobre os procedimentos legais e habilidades comportamentais. 
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A empresa B executa uma boa prática neste quesito, que pode ser usado 

como benchmarking, pois possui processos de desenvolvimento contínuo de 

lideranças, onde semanalmente a média gerência recebe duas horas de formação, 

para tratar de temas ligados à gestão de pessoas norteado em motivação, conflitos e 

liderança.  

 

O bom técnico não necessariamente será um bom líder, e além do saber 

fazer, as técnicas de gestão de pessoas, precisam ser desenvolvidas nas pessoas 

que ocuparão cargo de liderança. 

 

Existe a percepção dos funcionários operacionais de que “não vale a pena” 

ser gestor, pois eles “trabalham muito e ganham pouco”. A ação, neste caso, é 

“quebrar este paradigma”, elaborando, por exemplo, escalas oficiais de trabalho dos 

gestores aos Domingos e limitando o número de Domingos trabalhados por mês par 

este grupo, bem como, definir algum diferencial para quem ocupa este cargo, a fim 

de aumentar a aspiração por tais posições. 

 

Outra necessidade é corrigir a questão do feedback, focando o 

reconhecimento de pequenas conquistas, valorizando o lado positivo em grupo e os 

itens de feedback corretivos, transmiti-los individualmente. Pela pesquisa, foi 

apontado que é executado o inverso, supervaloriza-se o lado negativo das coisas e 

subestimam-se as pequenas conquistas. As lideranças precisam desenvolver 

posturas mais positivas. 

 

8.2 Resgatar o orgulho de pertencer 

 

As comunicações das promoções de funcionários poderiam ocorrer de 

maneira que sejam explicitados os pontos fortes das pessoas envolvidas em 

promoções, para que os critérios sejam conhecidos pelas equipes, que inclusive 

tenham um norte da conduta esperada para cada cargo / área, a fim de que possam 

trilhar o mesmo caminho futuramente. Focar que a promoção deve servir como 

incentivo aos demais, pois é sinal que existem oportunidades na empresa.  
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Outro ponto que impacta o “orgulho em pertencer”, é a falta de respeito com a 

jornada de trabalho. Atualmente existem reclamações sobre o excesso desta 

jornada. Tal prática gera insatisfação, sentimento de injustiça, e certamente, 

possibilidade de reclamação trabalhista futura. Logo, a sugestão é garantir o cumprir 

do horário da pessoas, porém caso seja necessário horas extras, que estas sejam 

compensadas em comum acordo com o empregado, e não imposta pelas chefias. 

 

As pessoas que não estão engajadas, ou seja, aquelas que querem sair da 

empresa, mas não querem pedir a conta, contribuem para um clima ruim nas 

unidades e através de suas atitudes acabam influenciando os demais, e até mesmo 

causando risco para o negócio.  

 

Estas pessoas deveriam ser acompanhadas de perto pelos líderes e terem 

feedback sobre seu desempenho para que executem a função de maneira adequada 

a fim de não prejudicar o trabalho do grupo como um todo, e porque não reverter 

sua opinião sobre a saída. Em último caso, receber punições, por desvios de 

condutas, insubordinações ou improbidades, de modo que se estas não mudarem 

sua atitude, possam vir a ser desligadas por justa causa, pois existe o sentimento de 

que independente do que estas façam, não serão desligadas. 

 

8.3 Benefícios 

 

Apesar da boa avaliação dos benefícios das empresas, estes não são 

atrativos para os mais jovens, logo, alternativas como, credenciamento de convênios 

com universidades, cursos técnicos e escolas de informática, aliado a benefícios que 

enfoquem qualidade de vida, tais como convênios com academias, salões de 

beleza, cabeleireiros, cinemas e parques possam ser atrativos a este público, sem 

gerar nenhum tipo de investimento para a empresa, pois têm-se como contra partida 

uma escala de clientes a ser explorada por tais redes, onde poderiam divulgá-las 

internamente. 

 

Outro ponto é que o varejo perde muitos funcionários para mercados 

informais ou mesmo empregos em que as pessoas terão salário maior, porém com 

menos benefícios. Uma sugestão é divulgar de maneira ampla a forma de calcular a 
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remuneração total, agregando o quanto as pessoas pagariam para manter os 

benefícios que são oferecidos para os colaboradores, no sentido destas terem uma 

percepção de salário, maior do que simplesmente o líquido que percebem 

mensalmente. 

 

Sobre benefícios, através de entrevistas com os funcionários foi possível 

perceber a insatisfação com os refeitórios da empresa, principalmente com a 

qualidade das alimentações e quantidades das porções servidas nas unidades. Este 

é um ponto que deve ser revisto pelas organizações, pois infere uma necessidade 

básica do ser humano. 

 

9. Sugestões para pesquisas futuras. 

 

Como sugestão para pesquisa futura, entende o pesquisador, que esta 

mesma pesquisa poderia ser efetuada em outras organizações varejistas, a fim de 

aumentar a amostra pesquisada, buscando uma tendência para o varejo brasileiro e 

também estender a pesquisa para outras organizações do comércio. 

 

Após este passo, o enfoque seria pesquisar um índice de rotatividade que 

propicie a melhor relação de armazenamento de conhecimento e desempenho 

organizacional, no comércio varejista. 

 

Também seria interessante a obtenção destes dados em organizações 

varejistas em outros países, para que fosse possível comparar a realidade brasileira 

com outros países sul-americanos, norte-americanos e europeus, a fim de mostrar 

as diferentes realidades e encontrar boas práticas em outras partes do mundo. 

 

10. A capacidade de armazenar conhecimento e compartilhá-lo 

 

Concluí-se, portanto, que a rotatividade impacta diretamente na memória 

organizacional das empresas varejistas, principalmente pelo fato do conhecimento 

armazenado ser predominantemente de origem tácita, e se as pessoas saem da 

organização, levam consigo suas memórias, seus conhecimentos e o “saber fazer” 

da organização, fato que dificulta o trabalho de quem fica na empresa e até mesmo 
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do novo funcionário, que terá que “reinventar” formas de execução de atividades, 

além de correr o risco das melhores práticas organizacionais serem conhecidas 

pelos seus concorrentes. 

 

 As organizações pesquisadas conseguem armazenar uma parte considerável 

deste conhecimento para ao menos manter o padrão de funcionamento de seus 

processos, principalmente através do compartilhamento do conhecimento para as 

demais pessoas. Para isso, focam na transmissão do conhecimento tácito para os 

recém contratados e para as demais pessoas da equipe, fazendo com que as 

pessoas conheçam além de suas funções habituais, através de práticas de job 

rotation e shadow. Facilitado pela manutenção de um ambiente de confiança, onde 

as pessoas não temem perder o emprego caso passem seus conhecimentos para os 

colegas. 

 

Por fim, é possível identificar que os funcionários do varejo percebem as 

organizações como uma empresa em que muito se aprende, são gratos de certa 

forma pelo conhecimento adquirido na empresa, porém muitos usam este 

conhecimento e o nome da empresa em seu currículo, para aumentar sua 

empregabilidade e buscar recolocação em outras organizações, até mesmo de 

outros segmentos, que acabam tornando-se mais atrativos em razão dos fatores já 

citados, principalmente sobre remuneração e qualidade de vida. 

 

Logo, espera-se que com a identificação destes itens, a conscientização da 

importância de criar, manter, utilizar e atualizar a memória organizacional, a 

necessidade de propiciar bom ambiente de trabalho e a implantação de algumas 

sugestões deste estudo, que enfocam a conversão do conhecimento tácito para 

explícito e a sua guarda com apoio de sistemas e processos formais, além de fazer 

com que as pessoas sintam-se mais satisfeitas em trabalhar nestas empresas, 

valorizando o ser humano, farão das organizações varejistas, locais onde as 

pessoas além de maximizarem o orgulho em pertencer, se tornem a cada dia o 

principal diferencial competitivo da organização. 
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APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PESQUISA DE CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Memória Organizacional 

 X  
Rotatividade de Pessoal 

 
 
 
 

 
 
Pesquisador:  

•  Jorge Jubilato 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  (TCLE) 
 

Eu ______________________________________________________________________________, 

RG ou CPF nº ________________________________, concordo em participar do estudo “Os 

impactos e conseqüências da rotatividade de pessoal sobre a memória 

organizacional. Um estudo no comércio varejista.”, que tem por objetivo coletar 

informações relativas aos impactos produzidos pelos efeitos da rotatividade de pessoal nas 

organizações e sua relação com a construção e armazenamento de conhecimento. 

 

Fui informado que será utilizado questionário e que este estudo tem caráter acadêmico e 

científico, sendo conduzido pelo pesquisador Jorge Jubilato, RG nº 28.672.496-0 e CPF nº 

269.651.678-23, do curso de Mestrado em Administração da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Declaro ainda, ter compreendido que não sofrerei nenhum prejuízo de ordem psicológica ou 

física e que minha privacidade será preservada. A participação na pesquisa não oferece riscos ou 

danos a minha integridade física ou emocional, o que exime o pagamento de indenizações. 

 

Concordo que os dados sejam publicados com fins acadêmicos ou científicos, desde que seja 

mantido o sigilo sobre a minha participação. 

 

Estou ciente de poderei abandonar esta pesquisa e retirar meu consentimento, se assim eu 

desejar, em qualquer fase da pesquisa, bastando para isso comunicar minha decisão, sem 

penalização alguma e sem qualquer tipo de prejuízo. 

 

Fui informado que após o término deste estudo, receberei o material produzido por esta 

pesquisa. 

 

________________, _______ de ________________ de 2008. 

 

____________________________                                              ____________________________ 

             Assinatura do participante                                    Assinatura da testemunha 

 

Este consentimento será assinado em duas vias. Uma via ficará com o entrevistado e uma via com o pesquisador. 
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Identificação do Informante 
 
 

 
Nome:  
Idade:  

 Fundamental  
 Médio  
 Graduação incompleta  

Nível de Escolaridade: Graduação completa  
 MBA  
 Pós-Lato Sensu  
 Mestrado  
 Doutorado  
 
 
Nome de sua empresa:  
Cargo que ocupa:  
Tempo na empresa:  
Reporta-se ao (cargo):  
 
 Sim Não 
Caso haja necessidade, permite contatá-lo(a) para dirimir 
eventuais dúvidas? 

  

   
 Comercial:  
Telefones para contato Fax:  
 Celular:  
Endereço eletrônico (e-mail):  
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PESQUISA DE CAMPO 
  

Respondente: Funcionário ou Gestor  

 
Indique o seu grau de concordância com as frases abaixo: 
 
1 = Discordo Totalmente 
2 = Discordo 
3 = Desconheço / Indiferente 
4 = Concordo 
5 = Concordo Totalmente 
 
 
1) No seu dia-a-dia, você aprende com os outros, observando, imitando e praticando 
as atividades. 
 
 
 
 
2) Você é solicitado a ensinar outras pessoas, que possuem menos experiência e/ou 
não sabem desempenhar a tarefa que você conhece. 
 
 
 
 
3) Na sua organização, você aprende consultando manuais, bancos de dados e 
outros documentos. 
 
 
 
 
4) Uma das formas de você aprender novas atividades, é "aprender fazendo". 
 
 
 
 
5) Durante o primeiro ano de empresa, mais aprendia do que ensinava os outros a 
desempenharem novas funções. 
 
 
 
 
6) Após um ano de empresa, mais aprendia do que ensinava os outros a 
desempenharem novas funções. 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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7) Normalmente, os funcionários que são contratados, chegam e nos ensinam coisas 
novas. 
 
 
 
 
8) Em sua opinião, trocar conhecimento entre as pessoas é fundamental para que 
todos conheçam as formas de execução das atividades. 
 
 
 
 
 
9) Na empresa que trabalho, esta troca de conhecimento ocorre com freqüência. 
 
 
 
 
10) Normalmente, a interação com outras pessoas para executar determinada 
atividade em conjunto, resultam em conflitos. 
 
 
 
 
11) Estes conflitos, não partem para o lado pessoal, pois são conflitos de "idéias", 
buscando o melhor procedimento. 
 
 
 
 
12) Meu conhecimento é a forma que possuo para manter-me empregado, logo, não 
o compartilho, pois serei "descartável" com mais facilidade. 
 
 
 
 
13) As pessoas que interagem comigo, não me passam seus conhecimentos com 
eficácia, pois temem perder seu emprego, caso eu aprenda suas atividades. 
 
 
 
 
14) Busco aprender coisas novas, conversando, trocando opiniões ou pedindo 
conselhos aos meus colegas. 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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15) Para você ensinar alguma atividade, esta pessoa precisa ser seu (sua) amigo 
(a). 
 
 
 
 
16) Utilizo o conhecimento que adquiro fora da empresa, como leituras ou estudos,  
para melhorar minha performance. 
 
 
 
 
17) Os conhecimentos adquiridos fora da empresa, são meus diferenciais e não 
repasso para ninguém. 
 
 
 
 
18) Quando fui contratado, recebi vários esclarecimentos sobre a empresa e sobre 
minhas funções, nos primeiros dias de trabalho. 
 
 
 
 
19) No meu dia-a-dia, utilizo ferramentas como e-mail e intranet. 
 
 
 
 
20) O e-mail e Intranet são importantes, pois consigo interagir mais rapidamente com 
os outros, e conseqüentemente, aprendo ou tiro dúvidas sobre minhas atividades. 
 
 
 
 
21) A empresa se preocupa com meu desenvolvimento, pois me propicia cursos ou 
treinamentos. 
 
 
 
 
22) Antes de executar uma nova atividade, sou informado sobre práticas de 
sucessos ou insucesso ocorridas no passado. 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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23) Quando alguém sai da organização, em pouco tempo as pessoas que 
permaneceram suprem seu desempenho, pois sabem desempenhar mais de uma 
função. 
 
 
 
 
24) Se o responsável por alguma atividade não estiver presente, esta não ficará 
"parada", pois existem formas de sabermos como conduzi-la. 
 
 
 
 
25) Quando você comete algum erro, são tomadas ações para que este não se 
repita no futuro, por você mesmo ou por outras pessoas. 
 
 
 
 
26) O modo de executar minha atividade é registrada de alguma maneira, de modo 
que possa vir a ser consultada no futuro. 
 
 
 
 
27) Pelo que percebo, as pessoas desta empresa não querem sair desta 
organização. 
 
 
 
 
28) Algumas pessoas que acabaram saindo da organização, retornam para ela de 
alguma maneira, para execução de atividades pontuais. 
 
 
 
 
29) Percebo que as pessoas costumam mudar de setor ou atividades, de modo que 
conheçam mais do que apenas um posto de trabalho. 
 
 
 
 
30) Existem processos de controle sobre informações confidências, a fim de evitar o 
vazamento de informações críticas 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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31) A busca por informações, mesmo as mais antigas, é rápida, pois existem bons 
sistemas que catalogam documentos. 
 
 
 
 
32) Afirmo que meus conhecimentos hoje são maiores, pois foram desenvolvidos em 
conjunto com as pessoas desta empresa. 
 
 
 
 
33) Nesta empresa, até o momento, posso afirmar que eu aprendi mais do que 
ensinei. 
 
 
 
 
34) Normalmente, os funcionários que são desligados possuíam habilidades 
obsoletas ou baixo desempenho. 
 
 
 
 
35) Quando eu sair da organização, as atividades que desempenho serão exercidas 
normalmente, pois existem outras pessoas que sabem fazer o que faço. 
 
 
 
 
36) Os funcionários recém contratados, em pouco tempo, adquirem um desempenho 
maior do que a pessoa que saiu. 
 
 
 
 
37) Em sua opinião, o alto nível de rotatividade prejudica o desempenho das 
pessoas que permanecem na empresa. 
 
 
 
 
38) Se hoje eu me desligasse da empresa, me recolocaria com facilidade no 
mercado de trabalho, tendo em vista os conhecimento que adquiri. 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Perguntas adicionais para o nível de gerência: 

Obs: Caso você ocupe cargo em nível de supervisão, chefia ou gerência favor 
responder mais estas seis questões. Caso contrário favor deixá-las em branco. 
 
 
39) Gostaria de ter um índice de rotatividade menor ao que tenho hoje, pois entendo 
que seria mais fácil administrar minha equipe. 
 
 
 
 
40) Documentar os processos de execução das atividades e compartilhar os 
conhecimentos para mais pessoas são atividades obrigatórias na minha equipe. 
 
 
 
 
41) Nas novas contratações busco funcionários com poucos conhecimentos para 
que possamos prepará-los da maneira que precisamos para executar suas funções. 
 
 
 
 
42) Nas novas contratações, busco funcionários com bons conhecimentos para 
agregar valor à minha equipe, trazendo novos conhecimentos das atividades 
praticadas pelo mercado. 
 
 
 
 
43) Me preocupo com a atualização dos conhecimentos da organização, revendo os 
processos que executávamos no passado e melhorando-os para obtermos maior 
performance. 
 
 
 
 
44) Percebo que é intenção da organização, desenvolver as pessoas, do que preferir 
que estas se desenvolvem sem o envolvimento da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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Registre aqui, comentários que gostaria de tecer sobre a pesquisa, bem como 
esclarecer alguma situação que não ficou claro para você em alguma questão. 
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APÊNDICE B: APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA 

 
 
 

 


