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RESUMO 

 

Este artigo tem como objetivo discutir a importância da memória e da cultura 

organizacional como ferramentas importantes para identificar e minimizar eventuais situações 

problemas nas organizações, bem como fortalecer o relacionamento da mesma com clientes, 

parceiros e colaboradores. Assim, as experiências do passado e do presente de uma organização 

se constituem em peças-chave para um projeto de futuro, exigindo exercícios concretos de seus 

gestores, para com tais experiências, sejam elas boas ou más. O trabalho se fundamentou em 

pesquisas bibliográfica, de artigos livros e revistas. O referencial teórico se baseou em Toledo 

(2004), Pollak (1989; 1992), Victoriano (2005) dentre outros. O resultado preliminar mostra que 

memória e cultura empresarial podem gradualmente se afirmar como instrumento de grande valor 

na gestão, uma vez que são consideradas como importantes na compreensão das ações dos 

empregados dentro e fora da organização constituída também como meio de comunicação do 

homem. 

 

Palavras-chave: Memória, cultura, organização. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
mailto:diogobatista.dejavu@gmail.com
mailto:solangeferreira.dejavu@gmail.com
http://www.adejavu.com/


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 14.06.2015 

 

Diogo Batista Pereira da Silva, Solange dos Anjos Ferreira  2 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

É percebível as rápidas mudanças que vêm ocorrendo no meio organizacional. Por isso, as 

empresas precisam construir um marketing sólido, visando dar as respostas necessárias para um 

mercado cheio de nuanças em tempo real, sem perder sua identidade. Vale ressaltar que uma boa 

identidade corporativa representa o sistema embrionário para o bom funcionamento de uma 

empresa.  

A memória organizacional vem ganhando espaço no mundo dos negócios e pode ser 

entendida como a habilidade das organizações em fazer uso de informações do passado nas ações 

atuais, pois além da mesma reforçar a cultura organizacional, oferece referências seguras para 

seus consumidores, possibilitando à empresa reinventar, dialogar e tomar decisões, sem correr o 

risco de repetir ações que não teve êxito. 

Ter êxito significa envolver as pessoas na gestão, afinal o bom funcionamento da 

organização é fortalecido pelas pessoas que empenham seu tempo e sua energia no processo. A 

empresa que consegue manter seus dados preservados no tempo para compartilhá-lo com as 

pessoas e colaboradores, certamente estará fortalecendo tanto a sua gestão quanto a relação com 

as pessoas. 

Este trabalho tem como objetivo, demonstrar a importância da memória e da cultura 

organizacional para o crescimento de uma empresa, uma vez que, tais referencias 

retromencionadas são consideradas de suma importância para identificar e minimizar eventuais 

situações problemas nas organizações, bem como fortalecer o relacionamento da empresa  com 

seus clientes, parceiros e colaboradores. 

Para tanto, o trabalho adotará como metodologia, pesquisa dedutiva e exploratória, 

caracterizada através de discussões e levantamento de dados encontrados na literatura em que se 

buscará o estado da arte do assunto. 

 Foram realizadas pesquisas bibliográficas por meio de livros, artigos científicos, revistas e 

internet para fundamentar os dados. 

 

2. MEMÓRIA ORGANIZACIONAL: INTEGRAÇÃO PASSADO/ PRESENTE/ 

FUTURO. 

 

No dicionário globo (1983) Integrar é definido como “inteirar, integralizar, completar". 
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Como ilustração cabe citar Victoriano (2005) que descreve o processo da integração de algo 

em conexo com essa demanda, ilustração a seguir: 

 

O feijão é plantado, colhido, levado ao mercado, comprado pela dona de casa, 

cozinhado, levado à mesa onde as pessoas se servem de uma porção. Esta é 

mastigada, salivada, até ser digerida. Após duas horas de digestão o feijão não 

é mais feijão e sim parte do corpo. Houve uma serie de transformações 

sucessivas até chegar ao Maximo da assimilação. O feijão após as 

transformações necessárias, tornou-se assimilação ao corpo, à pessoa. Tornar-

se semelhante é “sinônimo de integrar” (VICTORIANO, 2005 p. 68) 

 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, o autor defende que na integração exige exercícios 

concretos das experiências do passado sejam elas boas ou más. 

Para Le Goff (1990), na relação da história com o tempo as diversas sociedades e culturas, 

criaram instrumentos para domesticar o tempo, um exemplo para citar, seria o calendário. 

Todavia, segundo ele, os historiadores dão mais valor a relação entre história e memória, pois, o 

calendário revela o reforço da sociedade humana em controlar o tempo natural e segundo ele, as 

atividades mais eficazes como a hora e a semana estão  conectados á cultura e não à natureza.  

A revista filosofia capital (2006), menciona que no passado residem todas as escolhas e atos 

realizados pelo ser, uma vez que o passado interpreta o presente. 

Parafraseando, Santo Agostinho trás dados que ao refletir percebe a importância da 

articulação do passado, presente e futuro, para a construção da  memória: 

 

Nem o futuro, nem o presente existem; nem se pode dizer que os tempos são 

três: Passado, Presente e futuro. Talvez fosse melhor dizer que os tempos são: 

o presente do passado; o presente do presente; o presente do futuro [...] o 

presente do passado é a memória. O presente do presente é a visão. O 

presente do futuro é a espera. (SANTO AGOSTINHO 2001, p 301). 

 

Segundo Pinto (2001), a possibilidade de esquecimento causado pelo presente provoca a 

sensação de perda de identidade e o almejo de recuperação do passado, se encontrado nesse 

trajeto a memória e a necessidade de lembrar. Ainda, segundo o autor, a memória é o ambiente 

possível de instrução ao passado como forma aceitável de não perdê-lo no caos da história da 

modernidade. 
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Diante do exposto, entende-se que a história produz conhecimentos lógicos de ocorrências e 

vidas do passado, é o registro documental que irá colaborar na construção da memória, que por 

via de regra também é uma construção do passado e assim evitar com que a organização não se 

perca em meio ao rompimento de laços mediante aos processos globais. 

 

3. HISTÓRIA E MEMÓRIA EMPRESARIAL 

 

Há estimativa que as primeiras pesquisas na área de histórias das empresas teriam ocorrido 

no século XX. Filho (1989) relata que em 1927, em Harvard, foi criada a disciplina da História 

Empresarial, menciona como figura importante na época o historiador Grãs, para quem a história 

empresarial expressava a vida das empresas e dos empresários a partir dos seus arquivos. 

Dentro das disciplinas eram tratadas do estudo de biografias de empresários e o processo 

evolutivo de intuições a partir da análise de seus arquivos. Cabe ressaltar, que os estudos fora 

prejudicados, embora tenha sido realizada pela Bussiness History, a mesma estudava as empresas 

desvinculando-as de fatores socioeconômicos. Existem relatos de que no Brasil as empresas 

também foram desvinculadas se seus contextos enquanto  estudadas nesse viés.  

Em 1934, na Inglaterra foi criado uma comissão para preservação de arquivos das 

empresas, tanto que nessa época criaram duas áreas, uma em Londres e outra em Oxford. 

Ao se tratar da história da empresa, não poderia deixar de mencionar o historiado e 

sociólogo Alfred Chandler, que publicou um ensaio de 64 páginas, fundamentados em históricos 

empresariais, relatórios e em revistas de negócios. 

Ferreira (2002) mostra que os estudos de Chandler tem como proposta valer-se  de fatos e 

acontecimentos do passado da empresa para realizar reparos na estrutura organizacional da 

mesma, já os trabalhados que era realizados antes dele visavam promover a empresa. Até hoje os 

trabalhos de Chandler contribui para os meios acadêmicos e empresas.  

Com a corrente europeia da Nova História, formam introduzidas novas interpretações 

acerca do papel exercido pela empresa na sociedade, considerando-a como unidade também 

como geradora de sentidos e significados sociais. Com essa nova visão a empresa perdeu um 

pouco o estigma de coordenadora de produção na economia capitalista, como se defende Marx 

(1987). Para ele a empresa é uma geradora de conflitos de interesses entre empresários e 

operários, pois o mesmo defendia a ideia que, enquanto os operários visam melhoras de salários e 

condições dignas de trabalho, o empresário visa tão somente o aumento do lucro e ampliação de 

suas empresas. Em contrapartida, Marcovitch (2005) defende a ideia de que os negócios dos 

empregados geram, além de lucros, empregos, estendem-se para novos ideias, novos conceitos de 
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negócios, bem como, novos produtos e serviços. 

Hall (1978), trás que cultura empresarial se concretiza com o tempo ao longo de sua 

história, diante disso, a história empresarial pode gradualmente se afirmar como um instrumento 

de grande valor na gestão, uma vez que a cultura pode ser considerada como importante na 

compreensão das ações humanas em suas maneiras de pensar, agir e sentir, pois a cultura é 

compartilhada e determina os limites dos grupos característicos, pois é considerada como o meio 

de comunicação do homem. 

Memória empresarial não é apresentada tão somente á celebração do passado e homenagem 

dos fundadores como limita tal entendimento no senso comum, pois memória empresarial tem 

sido tratada em cunho científico, e que os estudiosos vem tem mostrado ser um instrumento 

relevante de suporte e decisões no meio corporativo. 

Feldman e Feldman et.al. (2006), trás que memória organizacional contribui para a redução 

na busca de analise à situações na tomada de decisões similares, bem como, reduz custos, 

organizam, coordenam e integram atividades organizacionais; além do mais proporciona uma 

base de inovação e aprendizagem organizacional  para adaptação, inovação e aprendizagem 

organizacional. 

Memória é definida por Pollak (1989; 1992), como um fenômeno construído socialmente 

quem tem como função, manter a coesão interna e defender os limites daquilo que um grupo tem 

em comum. Com isso, pode-se pensar que nenhum diálogo acerca do passado e do presente é 

imparcial, pois exprime um sistema de atribuições e valores. As várias formas de se atentar para a 

existência da memória empresarial, como diz Ricoeur (2007), tanto o excesso quanto a escassez 

de memória, passam alguma representatividade (de forma benéfica ou não).  

Worcman (apud Toledo, 2004), relata que muitas organizações perdem suas raízes 

históricas e culturais, bem como, fotos, trabalhos de propagandas, esquecem até mesmo de datas 

comemorativas. Perdem materiais da empresa produzidos no passado, conhecimentos 

administrativos e gerenciais produzidos ao longo de sua história, vale frisar que segundo o autor 

retromencionado que esses materiais podem ser utilizados como ferramentas para crescimento da 

empresa, em que uma das formas seria para enfrentar novos desafios. 

O autor supracitado relata ainda que existem empresas que perdem o conhecimento das 

pessoas que passaram por ela e que acabam levando consigo após algum período considerável de 

trabalho experiência e vivencias adquiridas e aprimoradas dentro daquele contexto, que seriam de 

suma importância para o desenvolvimento e aprimoramento da mesma. Uma vez que é na própria 

história organizacional que se encontram os novos desígnios para a mudança, sem perder o 

procedimento da verdadeira identidade, bem como o objetivo da existência da mesma. 
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4. CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

 O conceito de cultura de forma geral, é um termo abrangente e complexo pode ser 

observado em diversos contextos inclusive no âmbito organizacional. 

Shein (2009) afirma que qualquer unidade social que construiu qualquer tipo de história 

compartilhada, desenvolveu uma cultura. Freitas (1991) afirma que a “cultura Organizacional é o 

modelo dos pressupostos básicos, que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no 

processo de aprendizagem, para lidar com os problemas de adaptação externa e integração 

interna”.  

Segundo Barbosa (2002), os sociólogos defendem que a cultura organizacional é integrada 

por símbolos, mitos, ritos, valores, etc, responsáveis pela composição social. Já executivos e 

gestores defendem a cultura como uma variável que pode ser mensurada, bem como um 

instrumento de gerenciamento. 

É válido salientar que assim como cada indivíduo tem qualidades próprias e desempenho 

diferenciado, as empresas na mesma vertente são dotadas de individualidades que as diferenciam 

umas das outras, individualidades como: estrutura física, estrutura organizacional, níveis de 

produção, linhas de poder etc. Santos (1992) diz que o modelo de gestão relaciona-se diretamente 

com a cultura organizacional e são os principais aspectos da diferenciação entre as empresas. 

Segundo Schein (2001) não existe, com relação às organizações cultura adequada ou errada, 

melhor ou pior, a não ser com relação ao que a organização está tentando fazer e ao que o 

contexto que ela atua consinta. Vale ressaltar que existem as abordagens qualitativas e 

quantitativas avaliar cultura organizacional. 

A Metodologia qualitativa estar voltada mais a desenvolver que aplicar conceitos já 

existentes. Segundo Zanelli (2002), a pesquisa qualitativa aproxima da experiência subjetiva ao 

invés do teste de hipóteses, bem como preocupam-se da apreciação interpretativa em vez da 

manipulação estatística de dados e a assumir os dados na forma de palavras em vez de números. 

Busca descrever categorias a partir das concepções dos indivíduos que fazem parte da 

organização.  

Segundo Fleury (1996), na metodologia o pesquisador pode assumir três posturas:  

1- Postura Empiricista – em que o pesquisador averigua a realidade  sem um referencial 

teórico e sem um parecer cientifico;  

2 – Postura do Antropológico – o pesquisador  trabalha a partir de um modelo de conceitual 

prévio em que é constantemente questionado e reformulado;  
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3 -   Postura do Clínico – o pesquisador investiga a partir de um modelo já formulado que 

norteia a coleta  das informações, analise e interpretação dos dados para o bom andamento da 

organização. 

Na metodologia quantitativa; além de utilizar técnicas estatísticas, o pesquisador analisa a 

organização a partir do ponto de vista do indivíduo que está fora dela, esta abordagem defende 

que existem elementos culturais que são universais, capazes de realizar comparações entre 

diferentes organizações. 

Nesta metodologia, devido o instrumento apresentar estabilidade ao longo do tempo, ela dar 

a possibilidade de realizar investigações à longo prazo. Fleury (1996) pontua que as pesquisa 

quantitativas possuem maior credibilidade, uma vez que a figura do pesquisador é imparcial. 

Defende ainda que os números servem para reforçar as análises e as recomendações dos 

pesquisadores.   

Entre os autores que defendem outra metodologia, há aqueles que veem os dois enfoques 

como complementares ao invés de opostos, sendo possível uma combinação das abordagens, 

contribuindo assim para o aperfeiçoamento da pesquisa onde uma compensa as fraquezas da 

outra em favor do produto final da pesquisa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse artigo é discutiu a importância da memória e da cultura organizacional para o 

crescimento de uma empresa; neste campo memória ganhou espaço, além do contexto 

acadêmico, não se resumindo somente para á celebração do passado e homenagem dos 

fundadores, já que memória empresarial tem sido tratada em cunho científico, e se mostrado 

como um instrumento relevante de suporte e decisões no meio corporativo. 

A partir de estudos o tema, memória e cultura empresarial passaram a ser tratado com 

seriedade pelas empresas, pois viu-se a importância da preservação de seus patrimônios 

histórico-culturais como ferramenta de planejamento estratégico ao perceber que manter a 

identidade da organização é fator importante para sobrevivência da mesma. 

Vale ressaltar que memória e cultura empresarial podem gradualmente se afirmar como 

instrumento de grande valor na gestão, uma vez que são consideradas como importantes na 

compreensão das ações dos empregados em suas maneiras de pensar, agir e sentir dentro e fora 

da organização, constituída como meio de comunicação do homem.  

Em suma, o campo de estudo sobre memória e cultura empresarial neste trabalho aumenta a 

compreensão sobre o estado atual da situação das pesquisas sobre esse tema, a partir dos dados 
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bibliográficos. 

Portanto, como se pode perceber, o estudo abre possibilidades de novas pesquisas podendo 

contribuir para uma visão mais ampla no contexto da memória e cultura organizacional, que 

possibilita, enriquecer a discussão de prováveis tendências nesse campo de pesquisa. 

A memória organizacional também ajuda a empresa a se manter “estável”. Quando voltasse 

a missão e valores da empresa construídos ao longo de sua história ou normalmente no inicio da 

mesma, ou seja em sua história (em seu passado). A partir disso podemos perceber claramente a 

importância da memória organizacional que muitas vezes pode receber o nome de “pratica” ou 

“vivência” (contexto organizacional), nomenclaturas que não existiriam se não houvesse 

memória organizacional, uma vez que elas só são possíveis, pois existe uma recordação do 

passado ou uma memória.     
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