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1. Introdução 

 

As mudanças pelas quais passam as empresas, no contexto atual, têm suas 

raízes na globalização, que produziu o aumento da competição entre as empresas 

e transformações profundas na economia e na forma de operar e gerenciar das 

organizações, causando impacto na organização do trabalho e das pessoas e nos 

modelos de gestão. Estas transformações, que implicam a internalização de novos 

métodos e procedimentos de trabalho e gestão, costumam ter um caráter tão 

visceral que, conforme sugere Ruas (2001), não se consegue mais distinguir o que 

surgiu a partir da estratégia original da empresa e o que foi resultado do processo 

de mudança. Uma das faces da transformação reside na maior ênfase dada às 

competências individuais e organizacionais, em detrimento da forma prescritiva de 

atuação, que têm no modelo taylorista sua melhor tradução e que predominou até 

pouco tempo na vida organizacional. Isto significa dizer que a necessidade de 

enfrentar as mudanças, que vêm ocorrendo de forma cada vez mais veloz, exige 

que as organizações e as pessoas que nelas atuam, sejam preparadas para 

enfrentar os desafios que se apresentarem. Esses desafios, muitas vezes, indicam 

que o conhecimento existente numa determinada situação poderá não ser mais 

suficiente ou até ser desnecessário para uma nova situação. Assim, aprender, 

gerar e disseminar conhecimento rapidamente poderá significar uma relevante 

vantagem competitiva perante os concorrentes. 

 

Este contexto pede que tanto as pessoas como as organizações estejam aptas a 

aprender e, inclusive, a “aprender a desaprender” em um processo contínuo que 

parte da aprendizagem individual que servirá de base para a aprendizagem na 

organização, uma vez que, conforme afirmam diversos autores  (Argyris e Schön – 

1978; Kim – 1993; Nonaka et al. – 1997; Antonacopoulou – 2001; Ayas – 2001), a 

organização aprende por meio dos indivíduos que a compõem, embora não 

dependa de qualquer indivíduo específico para isso. 
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Neste processo, a forma pela qual se faz a gestão das pessoas está mudando, 

pois agora passam a ser consideradas não apenas a eficiência com que as tarefas 

são realizadas, mas também a capacidade de aprender dos indivíduos, necessária 

para enfrentar as mudanças cada vez mais velozes que vêm ocorrendo no 

universo empresarial.  

 

Como se trata de um processo em pleno vigor e andamento, a questão da 

aprendizagem nas organizações vem tomando importância, e a exploração dos 

temas “aprendizagem organizacional” e “organização de aprendizagem” está se 

intensificando. Entretanto, esses assuntos ainda demandam muita discussão para 

atingir um estágio mais maduro de entendimento, pois apresentam diversas 

abordagens, interpretações e visões, muitas vezes controversas. O estudo aqui 

apresentado visa contribuir para essa discussão. 

 

Esta pesquisa pode ser justificada pela importância que vem sendo dada pelas 

empresas para a questão da aprendizagem na organização, como um meio de 

garantir a capacidade de acompanhamento e alinhamento com as rápidas 

mudanças que vêm ocorrendo no mundo empresarial, para conseguir e manter 

vantagem competitiva. 

 

2.  Objetivos do estudo e referencial teórico 

 

Este estudo pretende apresentar os conceitos sobre aprendizagem organizacional 

e organização de aprendizagem, suas diversas perspectivas e pontos de vista, e 

tem por objetivo identificar, à luz dos conceitos encontrados na literatura: 

 

a) Como ocorre a aprendizagem na organização objeto deste estudo 

b) A existência de indícios de que a organização pesquisada apresenta 

características de uma organização de aprendizagem 
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Apesar do tema estar em constante discussão, não foi possível encontrar, na 

literatura pesquisada (Argyris e Schön – 1978; Huber – 1991; Zarifian – 1992; Kim 

– 1993; Garvin – 1993; McGill et al. – 1993; Nevis et al. – 1995; Nonaka et al. – 

1997; Senge – 1998; Crossan et al. – 1999; Finger et al. - 2001).modelos para a 

avaliação da aprendizagem organizacional nas empresas. Este estudo busca, 

portanto, a partir do referencial teórico pesquisado, com a utilização de um estudo 

de caso, como base metodológica e o uso de focus group e entrevistas como 

instrumentos de coleta de dados, investigar uma empresa brasileira, de modo a 

contribuir na construção do conhecimento no campo, especialmente no que se 

refere à avaliação da aprendizagem organizacional. 

 

Para a base teórica deste estudo foram utilizadas as idéias, conceitos e modelos 

de vários autores pesquisados e que ofereceram os elementos que estruturam a 

construção da pesquisa de campo. Esses elementos referem-se àquilo que se 

pôde compreender como essencial para esses autores em relação à ocorrência de 

aprendizagem organizacional, e à caracterização de uma empresa como uma 

organização de aprendizagem. 

 

Em relação à aprendizagem organizacional, as bases teóricas consideradas foram 

extraídas das idéias, conceitos e modelos de Argyris e Schön (1978), Huber 

(1991), Kim (1993), Garvin (1993), Nonaka et al. (1997), Nevis et al. (1995), e 

Crossan et al. (1999). Os principais elementos extraídos a partir desses autores 

são: memória organizacional; transferência, compartilhamento e retenção do 

conhecimento. 

 

Quanto às características da organização de aprendizagem, as bases teóricas 

foram as apresentadas por Argyris e Schön (1978), Brown et al. (1991), Zarifian 

(1992), Garvin (1993), McGill et al.  (1993), Nonaka et al. (1997), Senge (1998), 

Crossan et al. (1999), Nevis et al (1999), Finger et al. (2001). As principais 

características identificadas e consideradas neste trabalho são: a comunicação e o 

diálogo; o questionamento de pressupostos baseados na reflexão coletiva; o 
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pensamento sistêmico; o trabalho em equipe; a inovação; a experimentação e a 

mudança. 

 

Embora as idéias, conceitos e modelos de cada um dos autores citados tenham 

suas características diferenciais, incluindo diferentes nomenclaturas e roupagens, 

este estudo buscou condensar alguns desses conceitos nos elementos 

apresentados acima, utilizados para estruturar a base da pesquisa empírica, e que 

foram considerados como pontos de convergência entre esses autores. 

 

3. Questões da pesquisa 

 

Este estudo, com o levantamento bibliográfico e a pesquisa empírica, busca 

responder a três questões principais, sendo a primeira delas referente à empresa 

objeto da pesquisa, e pode ser assim enunciada: 

 

− A empresa pesquisada reúne características de organização de 

aprendizagem? 

 

A questão seguinte é relativa à base teórica utilizada para responder à primeira, e 

é assim formulada: 

 

− Quais as principais abordagens sobre aprendizagem organizacional e 

organização de aprendizagem? 

 

A terceira questão diz respeito à contribuição deste estudo e é assim definida: 

 

− Como a metodologia utilizada neste estudo pode contribuir para o 

conhecimento no campo e quais são seus limites? 
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Este texto contém, na parte II, uma revisão bibliográfica, com o levantamento dos 

diversos autores sobre Aprendizagem Organizacional e Organização de 

Aprendizagem.  

 

A parte III apresenta os detalhes da metodologia da pesquisa abrangendo a 

abordagem do problema, as bases teóricas utilizadas na análise dos dados e as 

descrições da amostra, da empresa e dos instrumentos de coleta de dados. 

 

O tratamento e a análise dos dados, reunidos na parte IV, servem de base para a 

discussão dos resultados e conclusões do trabalho, apresentados na parte V, que 

também contém as recomendações do estudo. No final, encontram-se os Anexos 

que complementam este trabalho. 
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1. Aprendizagem Organizacional 

 

O tema Aprendizagem Organizacional tem sido estudado desde os anos 60 por 

diversos pesquisadores (Cyert e March – 1963; Cangelosi e Dill – 1965; Argyris e 

Schön – 1978; Duncan e Weiss – 1979; Fiol e Lyles – 1985; Levitt e March – 1988; 

Huber – 1991; Kim – 1993; Nonaka e Takeuchi – 1997; Garvin – 93). Entretanto, 

nesta última década, ganhou maior impulso como conseqüência das profundas 

mudanças organizacionais que visam obter a melhoria no desempenho para 

aumentar a competitividade das empresas e garantir que elas possam 

acompanhar as rápidas transformações que vêm ocorrendo no mundo 

globalizado. 

 

A revisão bibliográfica, apresentada a seguir, pretende obter as bases de 

referência para a elaboração da análise da empresa pesquisada, utilizando as 

idéias, teorias e modelos dos autores pesquisados. Serão apontadas também 

suas semelhanças, diferenças e sobreposições, relevantes para este estudo.  

 

Antes de se discutir a aprendizagem individual e a organizacional, cabe fazer 

algumas considerações sobre o processo de aprendizagem propriamente dito.  

 

Segundo Fleury et al. (1997), “aprendizagem é um processo de mudança, 

resultante de prática ou experiência anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se 

em uma mudança perceptível de comportamento”. Na definição desses autores a 

aprendizagem é vista como uma possibilidade de mudança. Eles apontam para 

duas correntes teóricas que explicam esse processo. Uma delas gerou o modelo 

behaviorista, que focaliza o comportamento como manifestação mensurável e 

observável da aprendizagem. A outra refere-se ao modelo cognitivo, que trabalha 

com representações e processamento de informações pelo indivíduo e explica a 

aprendizagem de elementos mais complexos como os conceitos e a solução de 

problemas. Este modelo, indicam Fleury et al. (1997), tem como base a teoria da 
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Gestalt, que trabalha com insights, os quais se manifestam pela percepção de 

conexões e de relações lógicas.  

 

Para Fleury et al. (1997) a aprendizagem organizacional incorpora esses dois 

modelos, uma vez que ela pode “implicar ou não mudanças comportamentais 

visíveis, mensuráveis”. Assim, o processo de aprendizagem organizacional inclui a 

elaboração de novos mapas cognitivos, a definição de comportamentos e a 

incorporaçao dos procedimentos e das rotinas na memória da organização. 

 

Para Kim (1993), a aprendizagem individual se traduz na aquisição de habilidades, 

definidas como a capacidade física de produzir alguma ação – o know-how – e a 

capacidade de compreensão conceitual de uma experiência – o know-why. Kim 

denomina essas capacidades de aprendizagem operacional, associada ao know-

how, e aprendizagem conceitual, relacionada ao know-why. Esses dois aspectos 

da aprendizagem se enquadram no pensamento da Teoria de Aprendizagem 

Experiencial, em cujo modelo o autor se baseou para construir seu modelo de 

aprendizagem individual. A figura a seguir apresenta o modelo experiencial 

adaptado, que utiliza a nomenclatura Observar-Avaliar-Projetar-Implementar, mais 

adequada à situações do contexto organizacional, mas que mantém 

correspondência com o modelo original.  
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Ciclo da Aprendizagem Individual  

OADI1 (observar-avaliar-projetar-implementar) adaptado 
  

 

Fonte: Kim, D. H., The Link Between Individual and Organizational Learning, Sloan Management 

Review, Fall 1993. 

 

O elo entre a Aprendizagem Individual e a Aprendizagem Organizacional 

 
Argyris e Schön (1978) mostram que, apesar de serem compostas por indivíduos, 

as organizações não são simplesmente um conjuntos de indivíduos. Elas 

aprendem por meio dos indivíduos, mas a aprendizagem organizacional não é a 

soma das aprendizagens individuais, pois na organização ocorre o 

compartilhamento das aprendizagens e há conhecimentos que precisam ser 

retidos na organização. Assim, diversos autores buscam entender como se dá a 

ligação entre a aprendizagem individual e a organizacional e quais as condições 

para que ela ocorra. 

 

                                                 
1 OADI é a sigla que indica, inglês, as palavras: Observe, Assess, Design, Implement, traduzidas 
para o português como: Observar, Avaliar, Projetar, Implementar 

Avaliar

(Reflete sobre as 
observações)

Projetar

(Forma conceitos 
abstratos)

Observar 

(Experiência concreta)

Implementar

(Teste dos conceitos)

Avaliar

(Reflete sobre as 
observações)

Projetar

(Forma conceitos 
abstratos)

Observar 

(Experiência concreta)

Implementar

(Teste dos conceitos)
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Antonacopoulou (2001) indica como fatores importantes para a aprendizagem, a 

receptividade do indivíduo e a interação entre fatores individuais e pessoais com 

fatores organizacionais e contextuais. A autora diz que a percepção dos fatores 

que facilitam e dos que dificultam a aprendizagem na organização fica mais clara 

pelo entendimento da interação entre indivíduo e organização. 

 

Confirmando essa linha de raciocínio, Ayas (2001) afirma que “as organizações 

não são uma grande coleção de indivíduos”, mas constituem um sistema em que 

os indivíduos aprendem e comunicam o seu aprendizado. A aprendizagem 

organizacional implica estabelecer consenso no entendimento dos conceitos 

envolvidos e consonância na comunicação, de modo a alinhar as ações individuais 

e as organizacionais num conjunto harmônico. 

 

Para Kim (1993) a memória é fator decisivo para estabelecer a ligação entre a 

aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional, pois a aprendizagem 

em si está relacionada com aquisição de conhecimento e a memória, com sua 

retenção. Há uma relação estreita entre aprendizagem e memória, uma vez que a 

aprendizagem afeta a memória e esta afeta a aprendizagem. O autor distingue a 

parte da memória que funciona como armazenadora de informações e a parte que 

funciona como uma estrutura ativa que afeta o processamento do pensamento. A 

parte ativa da memória é utilizada na construção dos modelos mentais incluídos 

também no Ciclo OADI, como mostra a figura a seguir: 
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Modelo de Aprendizagem Individual: OADI 

Ciclo dos Modelos Mentais Individuais 

 

Fonte: Kim, D. H., The Link Between Individual and Organizational Learning, Sloan Management 

Review, Fall 1993 

 

Os modelos mentais individuais representam a visão do mundo de cada pessoa e 

fornecem o contexto e a escala de relevância das informações para a observação 

e a interpretação de novas situações que serão utilizadas para a construção de 

teorias. Conforme mostra a figura, os modelos mentais são divididos em rotinas e 

estruturas. A aprendizagem conceitual imprime mudanças nas estruturas, que 

podem modificar os pontos de vista, e a aprendizagem operacional cria novas 

rotinas, que podem substituir as vigentes. 

 

Os modelos mentais modificados contêm não apenas novas estruturas e rotinas, 

mas também o conhecimento sobre como as rotinas se encaixam dentro de novas 

estruturas. As estruturas individuais permeiam a organização, e a visão da 

organização evolui. O mesmo ocorre com as rotinas individuais que originaram 

procedimentos operacionais padronizados.  
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Cabe comentar neste ponto que, ainda que a discussão sobre a aprendizagem 

individual seja pertinente e muito relevante para o entendimento da aprendizagem 

organizacional, conforme se pode constatar pelas idéias apresentadas acima de 

autores como Argyris e Schön (1978), Antonacopoulou (2001), Ayas (2001) e Kim 

(1993), ela não será aprofundada nesta revisão bibliográfica, pois o objeto deste 

trabalho não é o indivíduo e seus processos internos, mas a organização e seu 

processo de aprendizagem. Assim, são apresentadas a seguir as idéias e modelos 

de diversos autores que se dedicam ao estudo da aprendizagem organizacional. 

 

Segundo Crossan et al. (1999), há pouco consenso sobre o significado da 

expressão aprendizagem organizacional devido aos diferentes domínios ou 

campos considerados pelos vários autores que pesquisam o tema. Pode se referir 

ao processo contínuo relacionado com o desenvolvimento dos recursos humanos 

e sistemas cognitivos, apresentado por Argyris e Schön (1978); ao processamento 

da informação, adotado por Huber (1991); à aquisição, geração e aplicação do 

conhecimento, proposta por Garvin (1993); à criação de um sistema para captura 

da aprendizagem individual, preconizada por Kim (1993); à inovação de um 

produto e à aprender com a experiência, focalizada por Nonaka et al. (1997); ou 

ainda, como o principal meio para que uma organização consiga renovação 

estratégica, conforme afirmam Crossan et al. (1999). 

 

Os trabalhos desses pesquisadores apresentam algumas linhas em comum, mas 

suas abordagens são diferentes, o que explica a diferença de seus modelos de 

aprendizagem organizacional. 

 

Como representantes da abordagem que toma a aprendizagem como um 

processo contínuo relacionado com o desenvolvimento dos recursos humanos, 

estão os estudos de Argyris e Schön (1978), que foram um marco na discussão do 

assunto. A teoria criada por esses autores indica que a aprendizagem ocorre por 

meio de dois circuitos diferentes. O primeiro, denominado “Circuito Simples”, 

envolve a detecção e a correção de erros para a obtenção de melhorias nos 
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processos e sistemas de trabalho; está voltado para as atividades cotidianas e 

para o “como fazer”. Os erros aqui são considerados como qualquer característica 

que iniba a aprendizagem. O segundo, o “Circuito Duplo”, inclui, além dos 

componentes do “Circuito Simples”, o questionamento dos pressupostos vigentes, 

o que possibilita a criação de novos conhecimentos e a reflexão sobre as 

possíveis inconsistências. Neste caso, a ação não se limita à correção do erro, 

mas está voltada também para o “porquê”. A alteração da ação se baseia no 

questionamento realizado. 

 
Segundo Argyris (1977), a aprendizagem de “Circuito Duplo” não é tão freqüente 

quanto a de “Circuito Simples” pelo tipo de atuação que as pessoas têm. Ele 

classificou essa atuação em dois modelos distintos. No Modelo I, as pessoas se 

baseiam em seus próprios pressupostos para definir objetivos e enfatizam a 

perspectiva intelectual em detrimento da emocional, o que empobrece as 

possibilidades de aprendizado. Já no Modelo II, por meio do qual se processa a 

aprendizagem de “Circuito Duplo”, a base para a tomada de decisão é a 

informação, o incentivo à responsabilidade individual e o acompanhamento 

contínuo da eficiência das decisões.  

 

Quando agem conforme o Modelo II, as pessoas quase não têm atitudes 

defensivas e controlam conjuntamente a realização das tarefas, existe 

comprometimento interno e a tomada de risco, liberdade de escolha, 

experimentação e normas orientadas para o aprendizado. A utilização do Modelo 

II estimula o questionamento e a confrontação para as decisões que devem ser 

tomadas, enquanto no Modelo I as pessoas atuam de forma isolada e a 

organização não estimula a integração necessária para que possam obter 

informações e estabelecer contato para a atuação conjunta. 

 

Conforme afirma o autor, esses modelos não são antagônicos, embora muitas 

vezes se estabeleça uma polarização entre eles, como se o emprego de um 

eliminasse a possibilidade de utilização do outro. Enquanto o primeiro está voltado 

para a ação individual baseada no intelecto, o segundo envolve a interação entre 
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os indivíduos, o que pressupõe considerar também os aspectos emocionais. Essa 

interação se dá com a participação em grupos de discussão e solução de 

problemas, baseados não em hierarquias, mas nas competências dos indivíduos, 

que, por sua vez, deverão estar relacionadas e alinhadas com os pressupostos da 

organização.  

 

A utilização do Modelo II, que leva à aprendizagem de “Circuito Duplo”, não inibe a 

a aprendizagem de “Circuito Simples”, do Modelo I. É possível intensificar o uso 

do Modelo II sem prejudicar a eficiência conseguida pelo uso do Modelo I. 

Segundo Argyris (1997), a intensificação do Modelo II é necessária e essencial 

para a sobrevivência das organizações, uma vez que é por meio deste modelo 

que se garante a sua evolução.  

 

Diferente de Argyris e Schon (1978), que indicam o desenvolvimento dos recursos 

humanos como foco principal da aprendizagem organizacional, Huber (1991)  

concentra-se no processamento da informação e descreve quatro construtos 

relacionados com a aprendizagem organizacional: 

 

− Aquisição do conhecimento – processo pelo qual o conhecimento é obtido; 

− Distribuição da informação – processo pelo qual há o compartilhamento da 

informação vinda de diferentes fontes e que leva à nova informação ou ao 

entendimento; 

− Interpretação da informação – processo pelo qual são dadas uma ou mais 

interpretações à informação e 

− Memória organizacional – é o meio pelo qual o conhecimento é armazenado 

para utilização futura. 

 

Huber (1991) relaciona a aprendizagem organizacional a mudanças de 

comportamentos potenciais da organização. Afirma que “uma entidade aprende 

se, através de seu processo de informação, o conjunto de seus comportamentos 

potenciais sofre mudanças”. Essas mudanças de comportamento podem se 
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traduzir em melhorias de desempenho, sendo identificadas por resultados como 

qualidade superior, aumento do market share, melhoria na entrega, ou outros 

ganhos tangíveis. Assim, o rastreamento da aprendizagem pode ser feito por meio 

da identificação de mudanças comportamentais da organização.  

 

Convergindo com as idéias de Huber (1991), encontra-se a proposição de Garvin 

(1993). Para ele, a aprendizagem organizacional inclui a melhoria do 

conhecimento, a mudança de comportamento, novas formas de pensar, o 

processamento da informação e o compartilhamento de insights, rotinas e 

memória. A aprendizagem ocorre com o surgimento de novas idéias que poderão 

conduzir a melhorias na organização. Entretanto, as melhorias só se efetivarão, se 

as mudanças na forma de realizar o trabalho forem efetivamente implementadas. 

Assim, não basta adquirir e gerar conhecimento, é necessário também aplicá-lo e, 

por isso, o autor chama a atenção para a importância do alinhamento da 

aprendizagem com os objetivos estratégicos da organização. Embora, conforme 

indica Ruas (2001), alguns autores considerem prescritiva essa dimensão 

estratégica, ela não deixa de ser importante, uma vez que impulsiona a criação e a 

difusão do conhecimento, fundamentais para a geração de um diferencial 

competitivo que ajude a empresa a enfrentar os desafios de uma realidade em 

constante transformação. 

 

Garvin (1998) considera que tanto a aprendizagem organizacional como a 

individual têm quatro estágios: “Conscientização compartilhada da necessidade de 

aprender”, “Compreensão comum do que precisa ser feito”, “Ação alinhada com a 

estratégia da organização para melhoria do desempenho”, “Análise conjunta para 

tirar conclusões”. Estes estágios fazem parte do ciclo que Garvin denominou de 

“Aprender a agir”. Além desse ciclo, ele identificou outro que denominou de ciclo 

de “Aprender a aprender”, que está voltado para a reflexão coletiva sobre o 

aprendizado e oferece oportunidades de aperfeiçoamento para o ciclo “Aprender a 

agir”. Essas oportunidades se traduzem pela melhoria da infra-estrutura de 
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aprendizado, do conhecimento e das habilidades das pessoas e do ambiente 

externo. 

 

O autor identificou cinco tipos de atividades ou situações que habilitam a 

organização para a aprendizagem – Resolução sistemática de problemas, 

Experimentação com novas abordagens, Aprendizado com a própria experiência e 

a história passada, Aprendizado por meio de experiências e boas práticas dos 

outros, Transferência rápida e eficiente do conhecimento por toda a organização. 

São apresentadas a seguir cada uma dessas atividades e suas características: 

 

− Resolução sistemática de problemas: utiliza métodos como o Ciclo do PDCA2, 

testes de hipótese, ferramentas estatísticas, entre outros.  

 

− Experimentação com novas abordagens, suscitadas principalmente pela 

necessidade de aquisição de novas perspectivas, do que propriamente pelas 

dificuldades cotidianas: implica a garantia de não penalizar os funcionários, 

caso a experiência falhe. 

 
− Aprendizagem com a própria experiência e a história passada: inclui o 

conhecimento adquirido por meio dos sucessos e insucessos ao longo da vida 

e da carreira. 

 

− Aprendizagem por meio de experiências e boas práticas dos outros: consiste 

no aprendizado adquirido por meio do benchmarking interno e/ou externo. 

 

− Transferência rápida e eficiente do conhecimento por toda a organização: 

utilizada para a disseminação do conhecimento, inclui diversos tipos de 

recursos, desde relatórios, visitas e palestras até a rotação de tarefas e cargos, 

e ainda programas de treinamento. 

 

                                                 
2 PDCA – é a sigla de Plan, Do, Check, Act, ciclo utilizado no gerenciamento de atividades. 
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Enquanto Huber (1991) e Garvin (1993) falam da organização como se fosse uma 

entidade humana, uma vez que manifesta comportamentos, Kim (1993) explica 

que uma das razões da complexidade da aprendizagem organizacional é que a 

organização é uma entidade não-humana à qual devem ser fornecidas 

capacitações de aprendizagem sem antropomorfizá-la.  

 

Segundo Kim (1993), toda organização aprende, de forma consciente ou não, pois 

a aprendizagem é um requisito essencial para a sustentação de sua existência. 

Ele afirma que, nos primeiros estágios da existência de uma organização, a 

aprendizagem organizacional é sinônimo da aprendizagem individual, mas à 

medida que a organização cresce elas se diferenciam e surge um sistema para a 

captura da aprendizagem de seus membros individuais. 

 

Kim (1993) diz que, assim como a sua teoria, várias outras teorias sobre a 

aprendizagem organizacional se basearam em teorias de aprendizagem individual. 

Porém, ele afirma que, para tornar claro o processo real de aprendizagem, 

qualquer modelo de aprendizagem organizacional deve fazer uma distinção 

explícita entre a organização e o indivíduo. Esta distinção tem o objetivo de dar, 

por um lado, o devido peso do indivíduo para a aprendizagem, e por outro, a 

devida importância das complexidades organizacionais para o processo de 

aprendizagem na organização. 

 

Kim (1993) propõe um modelo integrado para a aprendizagem organizacional, 

baseado no modelo de aprendizagem individual. Denominou-o de Modelo OADI – 

SMM3 (observar- avaliar, projetar, implementar–modelos mentais compartilhados). 

O autor aborda a questão da transferência da aprendizagem pela permuta de 

modelos mentais individuais e compartilhados. Esta permuta reflete o caráter ativo 

e dinâmico que deve ter a memória organizacional para que ocorra a 

                                                 
3 OADI-SMM  é a sigla das palavras (em inglês): Observe, Assess, Design, Implement. – Shared 
Mental Models. Em português foi traduzido como: Observar, Avaliar, Projetar, Implementar – 
Modelos Mentais Compartilhados 
: 
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aprendizagem organizacional. É essa memória ativa que define a composição dos 

modelos mentais compartilhados e individuais, por meio da seleção do que deverá 

ser armazenado. Esses modelos mentais, explícitos ou implícitos, podem afetar a 

forma pela qual o indivíduo ou a organização vêm o mundo e executam ações. 

Apesar de a aprendizagem organizacional ocorrer por meio da aprendizagem 

individual, a explicitação dos modelos mentais individuais para o desenvolvimento 

de novos modelos mentais compartilhados permite que a aprendizagem 

organizacional seja independente de qualquer indivíduo específico. Kim (1993) 

justifica a ênfase dada aos modelos mentais para a aprendizagem, pelo fato de 

que as cabeças dos indivíduos contêm a maior parte do conhecimento de uma 

organização, tanto o know-how como o know-why. E completa, afirmando que “há 

muito mais a respeito da empresa que não é dito nem escrito; sua essência é 

corporificada mais nas pessoas do que nos sistemas”. 

 

O Modelo OADI – SMM (observar- avaliar, projetar, implementar – modelos 

mentais compartilhados) de Kim (1993), conforme mostra a figura a seguir, 

incorpora os conceitos de Circuito Simples e Circuito Duplo, de Argyris e Schön 

(1978). A aprendizagem individual em Circuito Duplo afeta os modelos mentais 

individuais, que afetam a aprendizagem futura. A incorporação dos modelos 

mentais individuais na organização por meio dos modelos mentais compartilhados 

conduz à aprendizagem organizacional em Circuito Duplo, que pode então afetar a 

ação organizacional. 
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Modelo Integrado de Aprendizagem Organizacional: 
OADI - Ciclo dos Modelos Mentais Compartilhados 

 

 
Fonte: Kim, D. H., The Link Between Individual and Organizational Learning, Sloan Management 

Review, Fall 1993 

 
A abordagem adotada por Nonaka et al. (1997) considera o desenvolvimento do 

conhecimento como aprendizagem. Seu foco de concentração dirige-se para o 

conhecimento tácito adquirido com a experiência, aprendido com o corpo, em 

contraposição aos autores ocidentais que enfatizam o conhecimento explícito e a 

aprendizagem com a mente. Para eles, autores japoneses, o conhecimento 

significa sabedoria adquirida a partir da perspectiva da personalidade como um 

todo, o que justifica a valorização da experiência pessoal, ao contrário dos autores 

ocidentais, que enfatizam a abstração indireta e intelectual, o conhecimento 

preciso e conceitual e as ciências sistemáticas. Além disso, sua visão sobre 
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relações humanas é orgânica e coletiva, enquanto a dos ocidentais é mecanicista 

e atomista.  

 

Entretanto, embora existam essas diferenças, é possível identificar pontos 

convergentes entre as idéias de Nonaka et al. (1997) e a dos demais autores. As 

dimensões da aprendizagem são um desses pontos de convergência com as 

idéias de Kim (1993). Para Nonaka et al. há uma dimensão técnica da 

aprendizagem relativa às habilidades e uma dimensão cognitiva, que reflete nossa 

percepção da realidade. Essas dimensões correspondem, respectivamente, ao 

know-how e ao know-why apresentados por Kim (1993). A dimensão cognitiva 

pressupõe a utilização de modelos mentais que também são enfatizados por Kim 

(1993). Essa mesma dimensão cognitiva lida com o estabelecimento de novos  

pressupostos e paradigmas, enquanto a dimensão técnica trata da resolução de 

problemas específicos com base nas premissas existentes. Esta abordagem 

coincide, respectivamente, com a aprendizagem de Circuito Duplo e a de Circuito 

Simples de Argyris e Schön (1978), também utilizada por Kim. Nonaka et al., 

contudo, enfatizam a interação entre essas duas dimensões de aprendizagem em 

uma espiral dinâmica, que propicia a criação do conhecimento. 

 

A teoria de Nonaka et al. (1997) pressupõe a aquisição de conhecimento tácito por 

meio de metáforas, imagens ou experiências que propiciam insights e intuições 

que são altamente subjetivos. Esses insights integram os modelos mentais dos 

indivíduos que, ao compartilhá-los, compõem os modelos mentais da organização. 

Aqui também se pode identificar uma convergência entre a teoria desses autores 

com a teoria de Kim (1993), que apresenta os modelos mentais e os modelos 

mentais compartilhados como uma de suas principais características.  

 

Nonaka et al. (1997) afirmam que a criação do conhecimento na empresa não é 

responsabilidade de poucos, mas de todos. Explicam que as equipes 

desempenham papel fundamental na criação do conhecimento, pois proporcionam 

um contexto comum em que os indivíduos podem interagir, criando novas 
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perspectivas através do diálogo e do debate. Para eles, os conflitos e divergências 

que podem surgir do diálogo estimulam os funcionários a buscar uma nova 

compreensão de suas experiências e a questionar as premissas existentes. Essa 

interação dinâmica facilita a transformação do conhecimento individual em 

conhecimento organizacional. A interação entre os indivíduos também é uma 

característica presente nos modelos de aprendizagem organizacional de todos  os 

autores pesquisados. 

 

Nonaka et al. (1997) conceberam a Teoria de Criação do Conhecimento que se 

baseia em uma dimensão epistemológica que inclui o conhecimento tácito e o 

conhecimento explícito, e em uma dimensão ontológica que abrange três níveis 

(indivíduo, grupo e organização) e que considera também um nível 

interorganizacional. Essas dimensões são apresentadas na figura a seguir: 

 

Fonte: NONAKA, I; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa, São Paulo, Editora 

Campus, 1997 
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Essa teoria também pressupõe o mecanismo de conversão do conhecimento, pois 

seus autores consideram que o conhecimento tácito e o explícito são mutuamente 

complementares. Os autores afirmam: “Nosso modelo dinâmico de criação do 

conhecimento está ancorado no pressuposto crítico de que o conhecimento 

humano é criado e expandido através da interação social entre o conhecimento 

tácito e o explícito”. Eles dizem que esses dois tipos de conhecimento interagem e 

realizam permutas nas atividades criativas dos seres humanos, e denominaram 

essa interação de “conversão do conhecimento”, que constitui um processo social 

entre indivíduos. 

 

A conversão do conhecimento ocorre de quatro modos: socialização, 

externalização, internalização e combinação. A direção das conversões é 

apresentada no quadro a seguir: 

 

 De Para Características da conversão 

Socialização  Tácito Tácito  É um processo de grupo que pressupõe o 

compartilhamento de experiências 

Externalização Tácito Explícito Processo chave para criação do 

conhecimento pois cria conceitos novos e 

explícitos. É provocado pelo diálogo e 

reflexão coletiva 

Internalização Explícito Tácito Processo de incorporação do 

conhecimento explícito relacionado com o 

“aprender fazendo”, com a aprendizagem 

organizacional e com a organização de 

aprendizagem 

Combinação Explícito Explícito Processo de sistematização de conceitos 

que envolve a combinação de conjuntos 

diferentes de conhecimento explícito 

Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, com base em Nonaka e Takeuchi, Criação de 
Conhecimento na Empresa, Editora Campus (1997) 
 

Segundo os autores, a base da criação do conhecimento na organização é o 

conhecimento tácito dos indivíduos, que deve ser mobilizado pela organização. Os 
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quatro modos de conversão mobilizam e ampliam “organizacionalmente” esse 

conhecimento, que percorre os níveis ontológicos no sentido indivíduo-

organização. Esse movimento de mobilização e ampliação foi denominado pelos 

autores de “Espiral do Conhecimento”, em que a interação entre o conhecimento 

tácito e o conhecimento explícito vai aumentando conforme se caminha em 

direção ao nível da “Organização”, cruzando fronteiras entre departamentos, 

divisões e organizações.  A figura a seguir ilustra o modelo de conversão e a 

espiral do conhecimento. 

 
Conteúdo do conhecimento criado pelos quatro modos 

e a Espiral do Conhecimento 
 

 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi Criação de Conhecimento na Empresa, Editora Campus 
(1997) 
 
Nonaka et al. (1997) também apontam algumas condições capacitadoras da 

criação do conhecimento organizacional: Intenção, relacionada às metas da 

organização, alcançadas por meio de uma estratégia adequada. Em termos de 

criação do conhecimento deve incluir o desenvolvimento da capacidade de 
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adquirir, gerar, acumular e explorar o conhecimento; Autonomia, que amplia a 

chance da introdução de oportunidades inesperadas; Flutuação e Caos Criativo, 

que indicam ser necessário manter uma abertura aos sinais do ambiente, 

permitindo que os indivíduos revejam (e possam refletir sobre) seus valores e 

premissas. Essa reflexão garante que o caos seja criativo ao invés de destrutivo; 

Redundância, que implica o compartilhamento de informações adicionais que 

ajudam os indivíduos na compreensão de sua posição na organização, e ao 

mesmo tempo, auxiliam no controle do pensamento e das ações individuais; 

Variedade de Requisitos, que é a diversidade interna que deve ser compatível 

com a diversidade do ambiente externo para que a organização possa fazer frente 

aos desafios que se apresentarem.   

 

O modelo de aprendizagem organizacional apresentado por Crossan et al. (1999) 

adota o foco da Renovação Estratégica, que, segundo os autores, é um dos 

desafios centrais de toda organização, pois harmoniza a continuidade e a 

mudança na organização, devendo abranger a empresa como um todo pelo fato 

de ter caráter estratégico. Consideram que a aprendizagem organizacional, como 

o principal meio de alcançar a renovação de uma empresa, requer que a 

organização pesquise e aprenda novos caminhos e explore o que já foi aprendido. 

A Renovação Estratégica pode significar mudança organizacional, que, segundo 

Fleury et al. (1997), pode abranger mudanças nas relações da organização com o 

ambiente, em seus processos, em seus produtos, na forma de utilizar seus 

recursos e em suas práticas de gestão de recursos humanos.  

 

Fleury et al. (1997) indicam a estreita ligação entre o processo de mudança e o 

processo de aprendizagem, mostrando a necessidade de que este último seja 

contínuo para garantir a continuidade do primeiro. Esta condição é válida tanto 

para os casos de mudanças revolucionárias, que envolvem a completa redefinição 

dos padrões organizacionais e os ciclos de instabilidade / estabilidades, como 

para as mudanças graduais, em que há incorporação gradativa de valores àqueles 
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já existentes. Na mudança gradual, a aprendizagem é um processo contínuo mais 

eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional. 

 

Crossan et al. (1999) estabeleceram quatro premissas para a sua teoria de 

aprendizagem organizacional: a) a aprendizagem organizacional envolve tensão 

entre a pesquisa de novos caminhos e a exploração do que foi aprendido; b) a 

aprendizagem organizacional se dá em três níveis – do indivíduo, do grupo e da 

organização; c) esses três níveis estão ligados por processos psicológicos e 

sociais – intuição, interpretação, integração e institucionalização – que eles 

denominaram de 4I’s; d) a aquisição do conhecimento afeta a ação e vice versa.  

 

Os 4I’s e os níveis em que ocorre a aprendizagem são permeados por dois 

processos: o feed forward, relacionado com a busca de novos caminhos e que 

consiste na transferência de aprendizagem dos indivíduos e grupos por meio da 

institucionalização da aprendizagem na organização, sob a forma de sistemas, 

estruturas, estratégias e procedimentos; o feedback, relacionado com a 

exploração do que foi aprendido, refere-se à forma como a aprendizagem 

institucionalizada afeta os indivíduos ou os grupos.  Os níveis em que ocorrem os 

processos de aprendizagem são apresentados a seguir:  

 

Níveis em que ocorrem os processos de aprendizagem 

Nível Processo 

Individual Intuição e Interpretação 

Grupo Interpretação e Integração 

Organização Integração e Institucionalização 

 

Conforme os autores indicam, os processos Interpretação e Integração 

transbordam de um nível para o outro, enquanto Intuição e Institucionalização, 

ocorrem apenas em um dos níveis – o individual e o da organização, 

respectivamente. 
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As características de cada processo de aprendizagem são apresentados no 

quadro a seguir: 

 

Os processos de aprendizagem e suas características 
Processo Características 
Intuição É o processo subconsciente 

de desenvolvimento de 
insights  
 

Este termo, usado em situação empresarial, 
está relacionado com inovação e mudança; 
está orientado à possibilidade futura e apóia a 
pesquisa de novos caminhos 
 

Interpretação É a busca dos elementos 
conscientes do processo de 
aprendizagem individual; 
focaliza a mudança no 
entendimento e as ações do 
indivíduo 

Desenvolvimento de mapas cognitivos; a 
linguagem tem papel essencial; os indivíduos 
podem fazer conexões explícitas; permite que 
os indivíduos desenvolvam um sentido de 
entendimento compartilhado; é uma atividade 
social que cria e refina a linguagem comum, 
clarifica as imagens e cria signficados 
compartilhados 

Integração É o compartilhamento do 
entendimento 

O foco é uma ação coletiva; a linguagem 
ajuda a preservar o que foi aprendido; através 
do diálogo o grupo desenvolve significados 
compartilhados novos e mais profundos 
 

Institucionalização É a captura e formalização 
dos padrões de interação que 
alavancam a aprendizagem 
individual dos membros da 
organização 

A aprendizagem é inserida nos sistemas, 
estruturas, estratégia, rotinas, práticas 
prescritas, sistemas de informação e 
infraestrutura; os planos e sistemas formais 
ajudam a ter ações coerentes; contribui para 
operações mais eficientes 

Quadro elaborado pela autora desta pesquisa, com base em Crossan et al. An organizational 
learning framework: from intuition to institution, The Academy of Management Review, Mississippi 
State, jul.1999 
 
Percebe-se que, para Crossan et al. (1999), a aprendizagem organizacional é um 

processo dinâmico que ocorre ao longo do tempo, em três diferentes níveis, por 

meio de quatro processos e de tensões criadas entre a assimilação de nova 

aprendizagem (feed forward) e a exploração do que já foi aprendido (feedback). O 

fluxo do feed forward vai do indivíduo para o grupo e desse para o nível da 

organização, enquanto o feedback vai em sentido contrário e afeta a ação e o 

pensamento dos indivíduos. A simultaneidade com que os dois processos ocorrem 

cria uma tensão, pois enquanto a aprendizagem individual é impulsionada no 

sentido indivíduo-grupo, a aprendizagem institucionalizada terá impacto na 

aprendizagem do grupo e do indivíduo.  
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O feed forward implica uma transferência da aprendizagem individual para 

indivíduos ou grupos e ocorre pelo movimento de Interpretação para Integração. 

Para isso, os mapas cognitivos individuais devem ser compartilhados com os 

membros do grupo, que demonstram seu entendimento por meio de ações 

coerentes. O feedback é a utilização do que foi aprendido, e ocorre pelo 

movimento da Institucionalização para a Intuição. Entretanto, em organizações 

com alto grau de aprendizagem institucionalizada, formam-se barreiras aos 

insights, necessários para a efetivação do processo de Intuição.  Para quebrá-las, 

os autores propõem a Destruição Criativa, que desmonta a ordem 

institucionalizada, criando variações, sem, contudo, destruí-la, mas permitindo o 

surgimento dos insights. Essa Destruição Criativa pode ser comparada com o que 

Nonaka et al. (1997) denominam de Caos Criativo, uma de suas condições 

capacitadoras da criação do conhecimento organizacional e que, juntamente com 

a Flutuação, permite a abertura aos sinais do ambiente e o surgimento de novas 

idéias, pela revisão dos valores e das premissas existentes. 

 

É possível estabelecer alguns paralelos entre a teoria de Crossan et al. (1999) e a 

de Nonaka et al. (1997). Ambos adotam os mesmos níveis ontológicos –indivíduo, 

grupo e organização. Os processos psicológicos e sociais apresentados por 

Crossan et al. (1999) (Intuição, Interpretação, Integração e Institucionalização) 

guardam semelhanças com os Modos de Conversão de Nonaka et al. (1997) – 

Socialização, Externalização, Internalização e Combinação.  

 

A Socialização de Nonaka et al. (1997) compara-se à Integração de Crossan et al, 

(1999), na medida em que ambas envolvem o compartilhamento de experiências e 

entendimentos e pressupõem uma ação coletiva e o diálogo. Já, a Externalização 

de Nonaka et al. (1997), que implica a criação de conceitos novos e explícitos, 

guarda correspondência com a Interpretação de Crossan et al. (1999), que 

envolve a mudança no entendimento dos indivíduos. O processo subconsciente de 

desenvolvimento de insights, descrito como Intuição por Crossan et al. (1999) tem 

semelhança com a incorporação do conhecimento explícito da Internalização 
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descrita por Nonaka et al. (1997). A sistematização de conceitos da Combinação 

de Nonaka et al. (1997) tem correspondência com a captura e formalização dos 

padrões de interação da Institucionalização de Crossan et al. (1999). 

 

O quadro, a seguir, resume estas comparações: 
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Comparações entre as características dos modos de conversão de Nonaka e Takeuchi (1997) com os  

Processos de Aprendizagem de Crossan et al (1999) 

Modos de Nonaka et  

al. (1997) 

Características da conversão  Processos de Crossan 

et al. (1999) 

Características do processo 

Socialização  É um processo de grupo que pressupõe o 

compartilhamento de experiências 

 Integração  

 

Compartilhamento do entendimento; ação 

coletiva e diálogo; desenvolvimento de 

significados compartilhados. 

Externalização criação conceitos novos e explícitos. É 

provocado pelo diálogo e reflexão coletiva 

 Interpretação 

 

Busca dos elementos conscientes para o 

entendimento compartilhado; focaliza a 

mudança no entendimento e as ações do 

indivíduo; atividade social que cria e refina a 

linguagem comum. 

Internalização incorporação do conhecimento explícito; 

“aprender fazendo” 

 Intuição 

 

Processo subconsciente de desenvolvimento 

de insights, apóia a pesquisa de novos 

caminhos. 

 

Combinação Sistematização de conceitos  Institucionalização 

 

Captura e formalização dos padrões de 

interação; inserção nos sistemas, estruturas, 

estratégia, rotinas, práticas prescritas, sistemas 

de informação e infraestrutura. 

Quadro elaborado pela autora desta pesquisa com base em Crossan et al. An organizational learning framework: from intuition to institution, 
The Academy of Management Review, Mississippi State, jul 1999 Nonaka e Takeuchi Criação de Conhecimento na Empresa, Editora 
Campus (1997 
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Além disso, parece possível dizer que a quarta premissa de Crossan et al. (1999), 

“a aquisição do conhecimento afeta a ação e vice versa”, está embutida nos 

Modos de Conversão e na Espiral do Conhecimento, de Nonaka et al. (1997), no 

Modelo OADI – SMM (observar- avaliar, projetar, implementar – modelos mentais 

compartilhados), de Kim (1993), e na Aprendizagem de Circuito Duplo, de Argyiris 

e Schön (1978). No caso da Espiral do Conhecimento, a própria estrutura em 

espiral oferece a condição de interferência entre os modos de conversão. O 

mesmo pode ser dito em relação ao modelo de Kim (1993), pois envolve um ciclo, 

e ao modelo de Argyiris e Schön (1978), que se refere a um circuito. 

 

O quadro, a seguir, resume as principais características das abordagens, 

interpretações e conceitos dos diferentes autores sobre aprendizagem individual e 

aprendizagem organizacional. 
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Características das abordagens, interpretações e conceitos  
dos diferentes autores sobre  

Aprendizagem Individual e Aprendizagem Organizacional 
Autor Foco Teoria 
Kim 
(1993) 

Aprendizagem individual e organizacional Explicitação e intercâmbio dos modelos 
mentais; papel da memória e dos 
modelos mentais 

Kim 
(1993) 

Aprendizagem operacional e conceitual Know-how (saber como); know-why 
(saber por que) 

Kim 
(1993) 

Aprendizagem organizacional Modelo OADI – SMM (observar- avaliar, 
projetar, implementar – modelos mentais 
compartilhados) 

Argyris e 
Schön 
(1978) 
 

Aprendizagem organizacional Circuito simples (detecção e correção de 
erros) e Circuito duplo (questionamento 
dos pressupostos vigentes);  

Argyris 
(1997) 

Processo de aprendizagem Atuação segundo Modelo I (atuação 
baseada nos próprios pressupostos) 
Modelo II (atuação baseada na 
informação, comprometimento, 
responsabilidade, acompanhamento 
contínuo)  

Huber 
(1991) 

Aprendizagem e mudança de comportamento 
da organização 

Processamento da informação; memória 
organizacional 

Garvin 
(1998) 

Aprendizagem Individual e Organizacional Ciclos:”aprender a aprender” e aprender 
a agir” 

Garvin 
(1993) 

Aprendizagem organizacional Criação, aquisição e transferência de 
conhecimento; mudança de 
comportamento; novas formas de 
pensar; processamento da informação; 
compartilhamento de insights, rotinas e 
memória 

Garvin 
(1993) 

Atividades que habilitam para a aprendizagem 
organizacional 

Resolução de problemas; 
experimentação; aprendizado com a 
experiência presente e passada; 
aprendizado com experiências de outros 
e boas práticas; transferência de 
conhecimento 

Nonaka 
et al.  
(1997) 

Criação do conhecimento Dimensão epistemológica e dimensão 
ontológica; Conversão do conhecimento, 
Espiral do conhecimento 

Crossan 
et al 
(1999) 

Aprendizagem organizacional e Renovação 
estratégica 

Processos de aprendizagem 
organizacional: intuição, interpretação, 
integração e institucionalização; níveis 
ontológicos; feed forward e feedback 

Fonte: elaborado pela autora desta pesquisa com base na literatura levantada. 
 
Obs: a ordem dos autores obedece a seqüência em que eles estão colocados no 

texto. 
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2. Considerações sobre a literatura pesquisada a respeito de  

aprendizagem organizacional 

 

Ao percorrer a literatura sobre aprendizagem organizacional, percebe-se conforme 

indica Huysman (2001): a existência de diferentes conteúdos de aprendizagem; 

 

“...aprendizagem adaptativa, lidando com regras e procedimentos 

operacionais-padrão; compartilhamento de suposições, tratando 

de cognições e teorias em uso; desenvolvimento da base do 

conhecimento, a lidar com conhecimento e informação; e efeitos 

de experiências institucionalizados, lidando com mudanças e 

comportamento”.  

 

Segundo a autora, as teorias sobre aprendizagem organizacional, desenvolvidas 

com base nesses conteúdos de aprendizagem, revelam tendenciosidade e 

impedem a emergência de alguns aspectos. Huysman (2001) encara isso como 

fragilidades da literatura sobre aprendizagem organizacional. São apresentados, a 

seguir, esses aspectos ocultos, que a autora denominou de Tendências, 

classificando-as em: tendência à melhoria, tendência à ação individual, tendência 

à adaptação ambiental e tendência à aprendizagem planejada. São também 

apresentadas formas de equilibrar essas tendências: 

 

− Tendência à melhoria – equilibrada pela adoção de uma perspectiva de 

processo. Seu foco está voltado para resultados que são valorizados, como a 

melhoria no desempenho, a inovação, a criação de vantagem competitiva. A 

própria mudança organizacional é vista como um resultado da aprendizagem 

organizacional. Como a aprendizagem é considerada como algo positivo para 

obter bons resultados, a organização deve se esforçar para conseguí-la, e para 

isso, precisa eliminar os obstáculos que impeçam sua efetivação. Dentre esses 

obstáculos, podem estar as condições estruturais, culturais e pessoais. Os 

autores que compartilham dessas idéias propõem modelos e métodos para a 
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melhoria dessas condições e a redução dos obstáculos para que a 

aprendizagem ocorra. 

 

Entretanto, nem sempre é possível aplicar um modelo para eliminar os 

obstáculos, uma vez que cada organização possui características específicas, 

natureza e identidade próprias e um certo conteúdo de conhecimento 

organizacional. São esses elementos que determinam o tipo de informação que 

será buscada e a forma de interpretação para constituir-se em aprendizagem. 

Assim, o resultado da aprendizagem é relativo, pois o que pode ser 

considerado um bom resultado para uma organização pode não ser para outra. 

Este fato leva à necessidade de criar condições para uma investigação 

adicional dos resultados, o que é conseguido com a adoção de uma 

perspectiva de Processo, que promove o equilíbrio da tendência à melhoria. Ao 

se considerar a aprendizagem organizacional como um processo, pode-se 

perceber com clareza que a aprendizagem não resulta, obrigatoriamente, em 

efeitos positivos, o que fica oculto quando o foco é a aplicação de um modelo 

para eliminar obstáculos à melhoria. 

 

Esta tendência fica evidenciada em Garvin (1998), quando indica como resultado 

da aprendizagem a melhoria de desempenho. A renovação estratégica proposta 

por Crossan et al. (1999) pode ser interpretada como uma busca de melhoria que 

harmoniza a mudança com a continuidade da organização. Huber (1991) também 

apresenta essa tendência, ao relacionar a aprendizagem à mudança no 

comportamento da organização, que pode ser traduzida por melhoria de 

desempenho.  

 

− Tendência à ação individual – equilibrada pela relação de reciprocidade entre 

ação e estrutura, por meio da institucionalização. Não dá a devida importância 

às condições estruturais (cultura, estruturas de poder, forças institucionais, 

histórias organizacionais) para que ocorra a aprendizagem organizacional. 

Esses fatores são responsáveis pelo estabelecimento das normas e valores da 



 

 

40

organização, assim como de crenças e regras que limitam a ação dos 

indivíduos. Assim, as atividades dos indivíduos são estruturadas pela história 

da organização assimilada por sua memória. Por esta razão, a autora propõe a 

institucionalização como forma de conseguir a reciprocidade entre a ação dos 

indivíduos e as condições estruturais da organização, para contrabalançar a 

tendência à ação individual.  

 

Apesar de citar as complexidades organizacionias, Kim (1993) revela uma 

tendência à ação individual, ao desconsiderar as condições estruturais e os 

padrões institucionais como fatores que interferem na aprendizagem 

organizacional. Essa tendência aparece também em Nonaka et al. (1997), que não 

explicitam que consideram as possíveis influências das condições estruturais 

(forças institucionais, histórias organizacionais, culturas e estruturas de poder) na 

criação do conhecimento, embora seu modelo preveja que o conhecimento 

permeia toda a organização, cruzando fronteiras, departamentos e organizações.  

 

Esta tendência revela-se menos evidente em Crossan et al. (1999), que  falam do 

feedback, relacionado à exploração do que foi aprendido e à forma como a 

aprendizagem institucionalizada afeta o indivíduo e os grupos, embora também 

não explicitem que consideram as influências das condições estruturais na 

aprendizagem organizacional.  

 

Por outro lado, Senge (1998) demonstra que considera as condições estruturais 

quando explica que o compartilhamento dos modelos mentais entre os membros 

da organização cria a memória organizacional, na forma de crenças, valores e 

normas que servem de guia para as ações dos indivíduos e da organização. 

 

− Tendência à adaptação ambiental – equilibrada pela ampliação da abrangência 

do processo de aprendizagem. Apresenta estreiteza de visão em relação à 

aprendizagem, uma vez que a relaciona apenas com o alinhamento ao 

ambiente. Entretanto, conforme indica Huysman (2001), muitos autores 
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argumentam que é rara a ocorrência de aprendizagem significativa com base 

no alinhamento com o ambiente. A autora propõe equilibrar a tendência à 

adaptação ambiental com a ampliação da abrangência do processo de 

aprendizagem, considerando como fontes de aprendizagem também os 

eventos que ocorrem ao acaso, as histórias que seus membros contam e as 

novas idéias que surgem durante a realização do trabalho.  

 

Argyris e Schön (1978) revelam a tendência à adaptação ambiental, ao afirmar 

que a organização se adapta a situações quando busca corrigir erros. Esta 

tendência também pode ser observada em Senge (1998), quando diz que as 

mudanças na cultura da organização, que devem acompanhar o desenvolvimento 

das cinco disciplinas, são uma forma de responder às mudanças do ambiente. 

 

− Tendência à aprendizagem planejada – equilibrada pela definição da 

aprendizagem como um processo evolucionário, composto não só por eventos 

planejados, mas também por imprevistos. Sua falha reside em não dar a 

devida importância ao fato de que as organizações, muitas vezes, são 

confrontadas com situações inesperadas, que podem desenvolver novos 

padrões, não planejados e que limitam a possibilidade do planejamento da 

aprendizagem. A autora propõe a adoção de uma perspectiva em que a 

aprendizagem é vista como um processo evolucionário, composto não só por 

eventos planejados, mas também por imprevistos.  

 

Esta tendência pode ser observada em Argyris e Schön ( 1978) quando indicam 

que a utilização de ferramentas como grupos de discussão e sessões de 

comunicações abertas são formas de aprendizagem planejada. Segundo 

Huysman (2001), a própria criação de uma organização de aprendizagem, como é 

proposto por Senge, é uma forma de aprendizagem planejada.  

 

Ressaltar essas tendências sobre a questão da aprendizagem organizacional teve 

o intuito de evidenciar os possíveis aspectos ocultados ou obscurecidos pela visão 
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desses autores e que podem ser relevantes para a análise desta pesquisa e para 

a obtenção de um quadro fiel do estudo realizado. 

 

Alguns desses aspectos ocultos que deverão ser considerados na análise da 

pesquisa são: o fato de que o resultado da aprendizagem é relativo, pois depende 

do que se considera como bom resultado; a importância das condições estruturais 

(cultura, estruturas de poder, forças institucionais, histórias organizacionais) para a 

aprendizagem organizacional; a necessidade de considerar como fatores de 

aprendizagem não só a adaptação ao ambiente, mas também os eventos e novas 

idéias que surgem no trabalho; e a importância dos imprevistos para o processo 

de aprendizagem organizacional. 
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3.  Organização de Aprendizagem 

 

O conceito de Organização de Aprendizagem ou Organização que Aprende foi 

introduzido, segundo Nonaka et al. (1997), por Peter Senge, no início dos anos 90 

e têm recebido diversas interpretações, sendo utilizadas em diferentes situações e 

contextos.  

 

Segundo Ruas (2001), o tema Organização de Aprendizagem comporta algumas 

“dificuldades teórico-práticas”, principalmente no que se refere à discussão sobre 

o caráter prescritivo da estratégia da Organização de Aprendizagem, que se 

polariza com a abordagem mais “processual” da Aprendizagem Organizacional. 

Entretanto, o autor afirma que é possível reconhecer a efetiva contribuição dos 

conceitos e princípios desse tipo de organização para o desenvolvimento de 

competências individuais e organizacionais, embora ainda não haja consenso 

entre os autores sobre essa questão e também não existam respostas para 

problemas como: a semelhança entre a base lógica do processo de aprendizagem 

organizacional e a do processo de aprendizagem individual; a existência efetiva de 

“aprendizagem coletiva”; a possibilidade real de sistematização da aprendizagem.  

 

Com o objetivo de apresentar os conceitos e princípios que permeiam o tema 

Organização de Aprendizagem são apresentadas, a seguir, as idéias e teorias de 

alguns autores, sem a intenção de solucionar esses dilemas, que devem ser 

objeto de estudos mais aprofundados dos pesquisadores deste assunto. 

 

Senge (1998), conforme já foi dito, é considerado o introdutor da expressão 

Organização de Aprendizagem. Com uma abordagem sistêmica, ele sugere que o 

desenvolvimento de uma organização de aprendizagem pode ser viabilizado por 

meio de cinco elementos que denominou de disciplinas (pensamento sistêmico, 

modelos mentais, domínio pessoal, visão compartilhada, trabalho em equipe) e 

que são descritos a seguir: 
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− Modelos mentais – segundo Senge, nós não “temos” modelos mentais, mas 

“somos” nossos modelos mentais. Isto significa que a forma de ver a realidade 

é influenciada pelas premissas, histórias, imagens e entendimentos que se 

formam na mente e que são a base das ações, mesmo quando não é possível 

identificar com clareza a influência desses modelos no comportamento. O 

compartilhamento dos modelos mentais entre os membros de uma organização 

de aprendizagem cria a memória organizacional, na forma de crenças, valores 

e normas, que serve de guia para as ações dos indivíduos e da organização. 

 

− Domínio pessoal – Senge usa a palavra domínio não com o sentido de 

controle, mas como proficiência em alguma coisa. Assim, a pessoa que 

apresenta domínio pessoal atinge os resultados desejados por ser proficiente 

naquilo que faz e compromete-se com seu aprendizado para conseguir a 

proficiência. Essa disciplina envolve a contínua análise e o aprofundamento da 

visão pessoal.  Ela está ligada ao crescimento individual e neste sentido está 

ligada à aprendizagem organizacional, uma vez que a organização aprende por 

meio dos indivíduos que a compõem.  

 

− Visão compartilhada – o compartilhamento da visão estimula o envolvimento e 

o comprometimento das pessoas. Quando a visão é construída em conjunto, 

leva as pessoas a se dedicarem genuinamente a fazer acontecer o que se 

vislumbra. 

 

− Trabalho em equipe – a atuação em equipe pressupõe o diálogo, que é uma 

forma de pensar em conjunto. Isto pode propiciar o surgimento de novas idéias. 

Pressupõe também um padrão de interação entre os indivíduos que reduza as 

rotinas defensivas, as quais podem dificultar e prejudicar a aprendizagem. 

Segundo Senge, a unidade de aprendizagem das organizações são as equipes 

e não os indivíduos, embora esses últimos exerçam influência na relação entre 

os modelos mentais individuais e os compartilhados. 
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− Pensamento sistêmico – Senge considera-o a quinta disciplina, pois é ela que 

integra as outras, formando um conjunto coerente. É ela que nos faz perceber 

a relação entre as disciplinas e ter a consciência de que o todo é maior do que 

a soma das partes. O pensamento sistêmico dá aos indivíduos a possibilidade 

de perceber as inter-relações entre diversos fatores e as relações de causa e 

efeito de eventos distantes no tempo e espaço. Também permite que os 

indivíduos se percebam como parte integrante de um sistema ou como 

possíveis geradores dos problemas que os afetam e não apenas como 

espectadores de algo que está fora deles. Esta disciplina também só se realiza 

efetivamente com a participação das outras disciplinas. 

 

Segundo o autor, essas disciplinas devem ser desenvolvidas conjuntamente para 

que tenham efeito sobre a aprendizagem. Precisam também ser acompanhadas 

da promoção de profundas mudanças na cultura da organização. Deverão, ainda,  

se apoiar no desenvolvimento de novas capacidades de aprendizagem, que 

envolvem mudanças comportamentais e técnicas, o que significa uma atuação no 

nível individual, compreendendo as disciplinas “domínio pessoal” e “modelos 

mentais”, e, no nível dos sistemas, envolvendo os aspectos conceituais contidos 

no pensamento sistêmico.  

 

O autor atribui o mesmo grau de importância a cada uma dessas disciplinas e 

aponta para sua complementaridade para produzir mudanças efetivas que 

conduzem à aprendizagem. Elas fazem parte de um conjunto e, portanto, o 

sucesso de cada uma depende da interação com as outras. Entretanto, ele 

ressalta que algumas são mais facilmente internalizadas, pela maior identificação 

das pessoas com os comportamentos relacionados a elas. É o caso dos modelos 

mentais e da visão compartilhada (incluindo o diálogo). Porém, há maior 

dificuldade de internalização do pensamento sistêmico, que envolve a articulação 

de diferentes modelos mentais, pela tendência aprendida de desmembrar os 

problemas e focalizar apenas as partes que interessam para a solução, o que, 

muitas vezes, impede de ter uma visão do todo. 
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Nonaka et al. (1997), que enfatizam a característica mais subjetiva e tácita da 

aprendizagem, comentam que Senge, com sua concepção sistêmica de 

Organização de Aprendizagem tenta conciliar e integrar a face racional com a  

face subjetiva da aprendizagem. Entretanto, parece-lhes que a integração não se 

completa, uma vez que essa abordagem carece de uma “visão de que o 

desenvolvimento do conhecimento constitui aprendizado”, pois está presa a um 

conceito behaviorista de “estímulo-resposta”. Neste ponto é que se dá a 

divergência entre a concepção de Senge (1998) e a de Nonaka et al. (1997), já 

que a essência do conceito destes últimos reside na criação e no desenvolvimento 

do conhecimento, entendido como aprendizado. Para eles, a geração do novo 

conhecimento é um processo que está incorporado na organização e em todos os 

indivíduos que a compõem e pode significar a recriação da empresa ou a 

renovação individual ou organizacional.  

 

Ao afirmarem que para a criação de uma organização de aprendizagem é 

necessário abandonar o modelo taylorista que separa os que executam dos que 

pensam, Fleury et al. (1995) compartilham a mesma concepção de Nonaka et al.  

(1997) no que se refere ao envolvimento de toda a organização no processo de 

aprendizagem.  

 

Segundo Brown et al. (1991), este envolvimento significa que não se pode separar 

os que aprendem dos que trabalham. Eles vão além, e ressaltam a importância da 

aprendizagem com a prática real. É no âmbito dessa prática que se dá a 

unificação do trabalho, da aprendizagem e da inovação. Ela implica uma 

colaboração sinérgica entre os que trabalham, os que aprendem e os que inovam 

e possibilita o verdadeiro entendimento dessas três atividades.  

 

Esses autores mostram que, nas organizações que adotam o que eles denominam 

de práticas canônicas, isto não ocorre. Essas práticas consistem em atuar 

conforme o que está descrito nos manuais, nos programas de treinamento, nas 

fichas de procedimentos e nas descrições de cargos, criados pela empresa 
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justamente para definir e explicitar como as atividades devem ser realizadas. Eles 

explicam que nem sempre esses recursos refletem a forma como as pessoas 

realmente realizam essas atividades. Isso faz com que não se estabeleçam as 

conexões necessárias entre os preceitos e as práticas, o que cria um abismo entre 

eles e faz as três atividades – trabalho, aprendizagem e inovação – parecerem 

conflitantes. Nessas organizações, as práticas de trabalho e a aprendizagem são 

consideradas resistentes às mudanças impostas pela inovação. Já, Brown et al. 

(1991) consideram a aprendizagem como uma ponte entre o trabalho e a 

inovação, sendo que são as práticas reais que determinam o sucesso ou o 

insucesso das organizações. 

 

Para Brown et al.(1991), nas descrições formais do trabalho e da aprendizagem, 

as abstrações são desconectadas da realidade e há omissão intencional dos 

detalhes, o que acaba distorcendo ou ocultando os meandros da prática. Com 

isso, são mascaradas as formas como as pessoas realmente realizam o trabalho, 

assim como uma parcela significativa da aprendizagem e da inovação. 

 

Eles propõem representar a evolução fluida do trabalho através da prática por 

meio do conceito de ‘aprender trabalhando’. Isso significa levar em conta um leque 

de eventos e de decisões, que ocorrem ao longo da realização de um trabalho, 

que não estão previstos e descritos nos registros documentais e que podem ser 

decorrentes de mudanças nas condições vigentes.  

 

Eles propõem que a prática deve ocorrer preferencialmente no que eles 

denominam ‘comunidades-de-prática’, ou seja, os grupos, nos quais uma 

organização se estrutura para realizar suas atividades práticas e onde se dá a 

unificação do trabalho, aprendizagem e inovação. Nelas, as pessoas trabalham e 

aprendem colaborativamente e o que é aprendido tem íntima conexão com as 

condições nas quais ocorre. Lá, é possível também ocorrer a construção 

socializada da realidade, o que contribui para a criação das identidades individuais 

e para a construção e o desenvolvimento da comunidade. 
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As comunidades-de-prática são dinâmicas, pois são continuamente são formadas 

e reformadas, podendo modificar suas identidades e a dos indivíduos que a 

compõem. Por esta razão, Brown et al. (1991)  afirmam que “a prática do trabalho 

e a aprendizagem precisam ser entendidas não em termos de grupos que são 

instituídos, mas em termos de comunidades que emergem”.  

 

Seu caráter pró-ativo e altamente interpretativo cria condições para que ela não só 

responda ao ambiente, mas também construa seu próprio ambiente, com base 

nas interfaces que estabelece com ele. Essa reconcepção pressupõe a inovação, 

pois envolve a busca de formas novas de estruturas e a resposta a novas 

questões e ao desenvolvimento de novas visões, o que implica a reconstrução 

contínua de sua própria identidade e a dos indivíduos que a compõem.  

 

Brown et al. (1991) concluem que, “para entender a forma como a informação é 

construída e transita em uma organização, é necessário primeiro entender as 

diferentes comunidades que são formadas nela e a distribuição do poder entre 

elas”. A acomodação conceitual do ‘aprender trabalhando’ e a inovação precisam 

ser estendidas para todas as comunidades-de-prática da organização, a qual, no 

entendimento desses autores, deve ser a ‘comunidade das comunidades’. 

 

Zarifian (1992), fala em organização qualificante e a define como uma organização 

que favorece a aprendizagem e o desenvolvimento de competências. Embora a 

organização qualificante, conforme explica o autor, apresente características 

(como a comunicação eficiente e um ambiente que estimule a mobilização de 

habilidades) semelhantes às da organização de aprendizagem, ela difere desta 

por enfatizar a questão do desenvolvimento profissional. Esta ênfase fica clara 

quando o autor cita como característica de uma organização qualificante o 

reconhecimento do direito do funcionário em desenvolver seu próprio percurso 

profissional.  
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Usando como foco a atividade industrial, o autor diz que, para se tornar realmente 

qualificante, a organização precisa obedecer aos seguintes princípios básicos: 

tratar o ambiente de forma adequada, estruturar a comunicação eficiente e permitir 

a reelaboração de objetivos e das projeções para o futuro. 
 
O autor entende que o tratamento ambiental deve privilegiar a participação das 

pessoas na definição da operação, o que exige a análise da situação e mobiliza as 

habilidades e capacidade de criação. Sob esse ponto de vista, uma pane pode ser 

interpretada como algo positivo, pois pode levar à evolução do indivíduo, uma vez 

que é uma oportunidade de reflexão e compreensão de uma situação singular e, 

portanto, de aprendizagem. 

 

A estruturação de uma base de comunicação eficiente garante a troca de 

experiências, conhecimento e pontos de vista que, embora diferentes, podem ser 

complementares. Zarifian (1992) afirma que a comunicação deve preencher os 

seguintes requisitos: deve realizar-se numa base pluri-profissional em que 

especialistas e generalistas possam estabelecer contato e trocar experiências e 

impressões, reduzindo as oposições que hoje se colocam entre esses grupos 

profissionais; deve possibilitar a definição de objetivos comuns e estimular a co-

responsabilidade, uma vez que a comunicação pressupõe o entendimento 

recíproco, o qual deve ser traduzido por uma linguagem compartilhada. 

 

No que se refere à reelaboração dos objetivos da atividade profissional do 

indivíduo e sua projeção para o futuro, Zarifian (1992) aponta que esta questão 

está ligada ao sistema decisório da empresa e, portanto, ao seu sistema de poder. 

Ele coloca que, embora num primeiro momento, as decisões estratégicas sejam 

tomadas pela direção da empresa, sua operacionalização, numa empresa 

qualificante, será realizada pelos indivíduos que têm a oportunidade de fazer 

escolhas e guiar sua atividade profissional. Este processo amplia a aprendizagem. 

Já numa empresa tradicional (taylorista), as escolhas e definições são 

hierarquizadas, limitando muito a participação do indivíduo, operador, na base da 

organização. Numa empresa qualificante, as mudanças, percebida pelas 
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transformações no ambiente, podem ser mais facilmente elaboradas e 

implementadas, enquanto que, nas empresas tradicionais, isso não ocorre, uma 

vez que não se reconhece, nos funcionários, sua condição de atuar 

estrategicamente. Segundo esse autor, numa organização qualificante os atos de 

gestão penetram os atos de produção, levando a uma mudança no papel da 

hierarquia, que passa a ser o de validar as propostas e não mais de prescrevê-las.  

 

Quanto ao projeto profissional, Zarifian (1992) coloca que existem diferenças entre 

os funcionários forjados no taylorismo e os que participam de um ambiente 

qualificante. Os primeiros são mais passivos e negativos, uma vez que lhes é 

negada a possibilidade de expressão pessoal, enquanto que, aos segundos, 

reconhece-se inclusive o direito de desenvolver seu próprio percurso profissional. 

As empresas cujo trabalho é desenvolvido por meio de projetos de caráter multi –

profissional promovem maior mobilização das pessoas e oferecem maior 

possibilidade de expressão e de desenvolvimento pessoal.  

 

Zarifian (1992) alerta  que a implantação de uma organização qualificante pode 

aumentar o risco de exclusão profissional, causado pelo aumento da seletividade. 

Ele afirma: “O nível de seleção e de exclusão é tanto mais elevado quanto mais 

qualificante é a organização”. Além disso, ainda persiste a questão da prescrição. 

Não mais aquela voltada para as tarefas, mas a que está voltada aos objetivos de 

desempenho econômico e às normas de procedimento que o indivíduo e a equipe 

devem respeitar rigorosamente. O desenvolvimento das normas para a 

certificação da qualidade reforça o peso das prescrições. Assim, o autor afirma 

que, embora qualificantes, “....o respeito às normas conduz a limitar as margens 

de escolha e a automatizar os comportamentos, em conformidade com a tradição 

taylorista.”. Para esse autor, “as organizações ditas novas não são mais que uma 

versão ‘qualficada’ e ‘responsabilizante’ dos antigos princípios tayloristas.” 
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4. Identificação de uma Organização de Aprendizagem 

 

Embora muitos autores tenham se dedicado à discussão do processo de 

aprendizagem organizacional, a identificação, na prática, das variáveis que 

permitam classificar uma empresa como organização de aprendizagem é uma 

tarefa delicada. Alguns autores se dedicaram a esta tarefa, como Finger et al. 

(2001) que se concentraram na criação de indicadores associados a diferentes 

categorias de capacidade de aprendizagem; McGill et al. (1993), dedicaram-se à 

classificação das organizações em categorias conforme suas características em 

relação à aprendizagem; Garvin (1993) dirigiu seu foco de atenção para os fatores 

facilitadores da construção de uma organização de aprendizagem e para as 

atividades ou situações que habilitam a organização para a aprendizagem; Nevis 

et al. (1995) definiram as organizações como sistemas de aprendizagem e criaram 

um modelo em que destacam Orientações para Aprendizagem e Fatores 

Facilitadores de Aprendizagem. 

 

Finger et al. (2001) conceituam a Organização de Aprendizagem como um ideal 

em direção ao qual as organizações devem caminhar para fazer face aos desafios 

do ambiente. Assim, pode-se dizer que ela deve fazer parte dos objetivos 

estratégicos de uma organização e que a aprendizagem organizacional é o 

processo pelo qual as organizações se tornam Organizações de Aprendizagem. 

 

Os autores afirmam que nem sempre a aprendizagem organizacional conduz a 

uma Organização de Aprendizagem. Eles classificam a aprendizagem 

organizacional como um meio para se chegar a um fim, que é a Organização de 

Aprendizagem, se isto foi assim definido pela Estratégia Organizacional. Caso 

essa definição não tenha sido explicitada pela organização, poderá haver 

aprendizagem organizacional, sem que haja a efetiva criação de uma Organização 

de Aprendizagem. Para os autores, a estruturação de uma Organização de 

Aprendizagem deve ser um dos objetivos estratégicos da organização. 
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A abordagem de Finger et al. (2001) propõem que a criação de uma Organização 

de Aprendizagem envolve um processo de aprendizagem coletivo, com a 

realização de diversas atividades: treinamento, o uso de fontes internas de 

aprendizagem (rotação de cargos, circulação de informações, times de 

aprendizagem autogeridos, utilização de mentores, círculos de qualidade, 

seminários sobre melhores práticas, sistema de gestão da informação, etc.) e 

externas (painéis de consumidores, laços de feedback, análise de reclamações, 

pesquisa de mercado, benchmarking, etc.) 

 
Fatores como adequadas condições estruturais, culturais e ambientais da 

organização também devem fazer parte do processo de criação de uma 

Organização de Aprendizagem. Este também é o caso de mecanismos como 

recompensas coletivas, critérios de promoção que recompensam a aprendizagem 

coletiva, gestão por objetivos, entre outros. 

 
Ainda segundo Finger et al. (2001), a capacidade de aprender de uma 

organização é uma habilidade composta por vários aspectos constituídos por 

capacidades individuais e coletivas de aprendizagem, além daqueles de caráter 

organizacional. Os autores apresentam seis dimensões da capacidade de 

aprendizagem: individual, coletiva, estrutural, cultural, de liderança e promoção da 

aprendizagem e a resultante da organização do trabalho. O quadro, a seguir, 

apresenta possíveis indicadores para cada uma dessas dimensões: 
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Dimensões da capacidade de aprendizagem e seus possíveis indicadores 

Dimensão da capacidade de aprendizagem Possíveis indicadores 
individual Habilidades como: pensamento sistêmico; 

pensamento crítico; abertura da mente; colocar-

se no lugar do outro 

coletiva Multifuncionalidade; interação entre os 

indivíduos; capacidade de diálogo; capacidade 

de lidar com conflitos 

estrutural Estruturas descentralizadas; hierarquias 

achatadas; integração de funções centrais 

cultural Cultura do diálogo,de comunicação, de 

transparência, de tomada de risco 

liderança e promoção da aprendizagem Comportamento, estilo gerencial, maneiras de 

recompensar e punir, habilidades de aceitar 

críticas e de questionar visões dominantes 

organização do trabalho 

 

Grupos de projetos, sistemas de informação, 

experimentação, rotação de cargos 

Fonte: Quadro elaborado pela autora desta pesquisa com base em Finger et al. (2001) 
 

McGill et al. (1993) afirmam que a adaptação é um meio inadequado de responder 

às mudanças de um ambiente em constante transformação e apontam a 

aprendizagem como um meio essencial para isto. Esses autores classificaram as 

organizações em quatro categorias, conforme suas características em relação à 

capacidade de aprendizagem: Knowing Organization, Understanding Organization, 

Thinking Organization, Learning Organization.  

 

− Knowing Organization - apresentam alto nível de controle, conformidade e 

comportamentos de rotina que evitam riscos. Em geral são adaptativas. 

Conseqüentemente, a aprendizagem não é intensa e não é seu meio de 

enfrentar as mudanças. Na realidade, reagem à mudança fazendo melhorias 

incrementais, que estão circunscritas às padronizações já consagradas pela 

organização. Sua filosofia é a racionalidade e a eficiência que garantem a 

previsibilidade e o controle. 
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− Understanding Organization –usam sua cultura como meio de preservar sua 

identidade e de  guiar sua estratégia e sua ação. Essa cultura é constituída por 

um conjunto de valores essenciais, descritos como “ruling myths”4, cuja função 

é dar significado à experiência, mas que podem, também, reprimir sua ação. 

Esse aspecto pode impedir que a verdadeira aprendizagem ocorra, uma vez 

que não parece haver abertura suficiente para intensificar e expandir 

experiências. Nessas organizações, a mudança ocorre dentro dos limites 

criados pelos valores explicitados por sua cultura.  

 

− Thinking Organization – nessas organizações, as mudanças são enfrentadas 

com a prática de solução de problemas, que oferece a possibilidade de um 

rápido diagnóstico, elaborando um programa de ação para solucionar o 

problema. Entretanto, ela é falha na identificação das causas do problema, o 

que reduz a capacidade de prever e desenvolver situações que possam vir a 

se tornar problemáticas. Seu caráter reativo limita a aprendizagem, pois 

impede a habilidade de refletir sobre as questões essenciais de uma dada 

situação. 

 

− Learning Organization5 – processam a experiência e a vivência, forma pela 

qual a organização enfrenta a experiência. Elas aprendem não só sobre a 

experiência, mas também com a experiência. A aprendizagem é maximizada 

pela interação com todos os personagens que, de alguma forma, interagem 

com a organização: funcionários, clientes, fornecedores e até concorrentes. Há 

um ambiente propício para a comunicação e o diálogo e há espaço para o 

questionamento dos pressupostos da organização. Nessas organizações, o 

papel dos gerentes é o de estimuladores da experimentação em substituição 

ao papel de controladores. Os insucessos são vistos como oportunidades de 

aprendizagem. Encaram a mudança como uma oportunidade de melhoria 

contínua, de aumento da experiência e, conseqüentemente, de promoção da 

                                                 
4 Ruling myths é uma expressão que pode ser entendida como um conjunto de valores essenciais.  
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aprendizagem. Comportamentos como abertura, pensamento sistêmico, 

criatividade, eficácia pessoal e empatia são evidentes nesse tipo de 

organização. Fazem uso da implementação e integração das práticas de 

gerenciamento que promovem a aprendizagem e que são decorrentes da 

cultura, estratégia, liderança e sistemas organizacionais. 

 

Para McGill et al. (1993), as principais características organizacionais e de 

comportamento das Learning Organization são: foco no cliente, por meio dos 

quais a organização aprende; foco nos empregados, aos quais estimula a 

aprendizagem; experimentação de novas idéias; comprometimento em aprender 

por meio de todos os aspectos das experiências da empresa. 

 

McGill et al. (1993) afirmam que, para que as Learning Organization realmente 

efetivem suas características, seus gerentes precisam ser capazes de abandonar 

crenças e práticas vigentes, substituindo-as por outras mais adequadas, caso a 

situação exija. Isto significa que deve ocorrer o desaprendizado da organização, o 

que nem sempre é fácil, uma vez que implica abandonar situações confortáveis e 

previsíveis para enfrentar situações que podem ser imprevistas e instáveis. Os 

autores apontam sete quesitos que devem ser considerados nesse processo:  

 

− Cultura de aprendizagem – evidenciando a necessidade de apontar insucessos 

e aprender com eles, estímulo à experimentação e à tomada de risco, diálogos 

presenciais que estimulem a reflexão coletiva. 

 

− Experimentação contínua – refletindo o reconhecimento de que a 

experimentação contínua é o meio de institucionalizar a aprendizagem. 

 

                                                                                                                                                     
5 Neste trabalho a expressão Learning Organization foi traduzida como Organização de 
Aprendizagem, que éobjeto deste estudo. 
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− Network Intimacy6 - a permeabilidade de fronteiras, uma característica 

estrutural das Learning Organization, maximiza o fluxo de informação e abre a 

organização para suas experiências.  

 

− Sistema de informação – deve garantir a obtenção de informação precisa, 

oferecida em tempo hábil e de forma adequada. Deve contemplar as 

informações internas e externas à organização. 

 

− Sistema de recompensa – reforça a aprendizagem e reconhece o esforço para 

conseguí-la. Implica vincular as práticas de pagamento à tomada de risco, 

melhoria contínua, flexibilidade e outros comportamentos desejáveis em uma 

Learning Organization e elimina as punições por insucessos e discordâncias. 

Essas últimas são estimuladas, pois a diversidade intelectual é bem vinda 

nesse tipo de organização, já que aumenta e melhora a experiência. 

 

− Práticas de recursos humanos – a seleção das pessoas deverá ser feita 

usando como critério sua capacidade de aprender, uma vez que, conforme 

acreditam McGill et al. (1993), a força de trabalho é a grande portadora da 

habilidade de aprender. 

 

− Mandato dos líderes – significa que a alta gestão da organização precisa 

explicitar sua vontade autêntica de submeter seus pressupostos e os da 

organização à discussão e à avaliação. Isso poderá implicar o descarte de 

antigas práticas e a adoção de outras mais atualizadas, advindas de novas 

experiências. 

 

Para Garvin (1993), o conceito de Organização de Aprendizagem está relacionado 

com a criação, aquisição e transferência do conhecimento e com a capacidade de 

mudar o comportamento, evidenciando o novo conhecimento. O autor aponta, 

                                                 
6 Esta expressão é utilizada aqui com o significado de fluidez e permeabilidade de fronteiras, Não 
foi traduzida por não ter sido encontrado termo adequado em português. 
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como fatores facilitadores da construção de uma organização de aprendizagem, o 

ambiente que estimule a análise, reflexão e avaliação do trabalho, assim como o 

comprometimento das pessoas perante a organização, possibilitando também a 

inovação. Outro fator de estímulo à aprendizagem é a interação entre as áreas e 

os níveis da organização, promovendo a circulação da informação e enriquecendo 

o conhecimento individual e coletivo. O autor indica, como ferramentas úteis para 

essa interação, programas como: revisão de processos de trabalho, benchmarking 

interno, simpósios e reuniões internas ou com clientes. Outro fator citado pelo 

autor é a demonstração clara e explícita, pela organização, de que os funcionários 

poderão utilizar parte de seu tempo para se dedicarem à aprendizagem. Além 

disso, a transferência do conhecimento é mais efetiva quando os funcionários 

estão plenamente cientes de que suas sugestões são consideradas e aplicadas, 

se julgadas pertinentes. 

 

Garvin (1993) critica as visões de Senge (1998) e de Nonaka (1997) sobre a 

Organização de Aprendizagem, porque elas são abstratas e não explicitam o que 

deve ocorrer na prática para a sua efetivação. Ele propõe alguns parâmetros para 

a identificação de uma empresa como uma Organização de Aprendizagem. Em 

primeiro lugar, afirma que é necessário ter  “significado”, isto é, uma definição 

clara e objetiva de Organização de Aprendizagem, o “significado” será 

efetivamente operacionalizado pelo que ele denomina de “gerenciamento”, que é o 

estabelecimento de normas operacionais para as práticas da organização. Por 

último, ele coloca a “mensuração”, que avalia, por meio de ferramentas 

apropriadas, o grau de aprendizagem conseguido pela organização. 

 
Para Garvin (1993), as medidas tradicionais de avaliação de aprendizagem, como 

as “curvas de aprendizagem” e o “progresso das funções de manufatura”, são 

incompletas, pois utilizam como medida de resultado apenas o “custo ou preço” e 

não consideram a interferência da aprendizagem em fatores como qualidade, 

entrega ou novos produtos. Como alternativa para esta medida, ele propõe 

especificar uma melhoria e medir o tempo para atingir 50% do total especificado. 

Denominou essa medida de “curva de meia vida” e a relaciona com a rapidez da 
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aprendizagem para alcançar a melhoria. Significa que quanto mais rápida for a 

aquisição da aprendizagem, menos tempo levará para atingir a melhoria. A longo 

prazo, esta melhoria poderá levar a um desempenho superior.  

 

Entretanto, essa medida se baseia em resultados e não considera a aprendizagem 

que ocorre durante os processos. A metodologia para rastrear o que ocorre ao 

longo dos processos deve levar em conta os aspectos cognitivos, relacionados à 

expansão do conhecimento, e os aspectos comportamentais, além da melhoria de 

desempenho. 

 

Garvin (1998) aponta como fatores essenciais para uma Organização de 

Aprendizagem a redução dos níveis hierárquicos, a comunicação eficiente, o 

trabalho em equipe, o estímulo à aquisição e troca de conhecimento com 

reconhecimento e a recompensa por iniciativas empreendedoras e inovadoras. 

Além disso, as experiências passadas devem ser sempre consideradas, precisa 

haver flexibilidade para implementar mudanças com o envolvimento de toda a 

organização no processo de aprendizagem, incluindo a alta gestão. Como os 

funcionários são o cerne da capacidade de aprendizagem, eles devem estar 

cientes e alinhados com os objetivos e estratégias organizacionais para poderem 

definir suas próprias metas de aprendizagem.  

 

Nevis et al. (1995) consideram a aprendizagem um fenômeno em nível de 

sistemas, uma vez que ela permanece dentro da organização mesmo quando 

mudam seus ocupantes. Para eles, os sistemas de produção são sistemas de 

aprendizagem e, portanto, não há uma atividade de aprendizagem separada das 

demais atividades da organização, elas se sobrepõem e ocorrem 

simultaneamente. Como um processo está embutido no outro, os autores dizem 

que é redundante falar em organização de aprendizagem. Tomando como base os 

construtos de Huber (1991) relacionados à aprendizagem organizacional, Nevis et 

al. (1995) desenvolveram um modelo de três estágios: aquisição do conhecimento, 

que consiste no desenvolvimento ou na criação de habilidades, insights e 
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relações; compartilhamento do conhecimento, que corresponde à disseminação 

do que foi apreendido; utilização do conhecimento, que consiste na integração da 

aprendizagem para que esteja amplamente disponível. 

 

Esses autores criaram um modelo que descreve organizações como sistemas de 

aprendizagem. A figura, a seguir, apresenta as características desse modelo: 

 

 

 

Fonte: Nevis et al., Understanding Organizations as Learning Systems, Sloan Management 
Review, winter 1995. 
Esse modelo é composto por duas partes que se complementam. Uma é 

denominada Orientações de Aprendizagem, que formam um padrão, definem um 

estilo de aprendizagem e compõem-se de valores e práticas que refletem a 

natureza do que é aprendido e onde a aprendizagem ocorre. A outra compõe-se 

dos Fatores Facilitadores, que constituem estruturas e processos que determinam 

a facilidade ou dificuldade com que a aprendizagem ocorrerá. A idéia de separar 

as duas partes teve o objetivo didático de ajudar a organização a enxergar o que, 

em seu contexto, funciona e o que não funciona, no que se refere à aprendizagem 

organizacional, para poder focalizar os pontos que devem ser melhorados. Os 

autores prepararam uma lista com sete pontos relativos às Orientações de 

Aprendizagem e outra lista com dez pontos referentes aos Fatores Facilitadores, 

Descritivo
(como e onde a aprendizagem ocorre) 

Orientações de Aprendizagem Estilo de
aprendizagem

Normativo 
(o que promove a aprendizagem) 

Fatores facilitadores 
Sistema de

Aprendizagem
Organizacional  

Baseado em:
Cultura,

Experiência, 
Competências essenciais 

Baseado em:
Melhores práticas

Processos comuns 

Modelo de Organizações como Sistemas de Aprendizagem 

=

Descritivo
(como e onde a aprendizagem ocorre) 

Orientações de Aprendizagem Estilo de
aprendizagem

Normativo 
(o que promove a aprendizagem) 

Fatores facilitadores 
Sistema de

Aprendizagem
Organizacional  

Baseado em:
Cultura,

Experiência, 
Competências essenciais 

Baseado em:
Melhores práticas

Processos comuns 

Modelo de Organizações como Sistemas de Aprendizagem 

=
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que são apresentadas a seguir. Os autores consideram a lista das sete 

Orientações de Aprendizagem como uma matriz que pode ser utilizada para 

descrever o padrão de uma organização e como um modo de identificar seu estilo 

de aprendizagem. 

 
 

Orientações de 
Aprendizagem 

 

Tipo de análise a ser realizada 

1. Fontes de conhecimento  
 

Preferência por desenvolver conhecimento internamente versus 
Preferência por adquirir conhecimento desenvolvido externamente. 
Esta distinção é vista como a diferença entre inovação e adaptação 
ou imitação. 

2 .Foco em produto-processo  
 

Ênfase na acumulação do conhecimento sobre o que são os 
produtos/serviços versus Ênfase em como a organização 
desenvolve, fabrica e entrega seus produtos/ serviços 

3. Documentação 
 
 

O conhecimento é algo que os indivíduos possuem versus O know-
how é publicamente disponível. 
Se for algo que só os indivíduos possuem, não fica na organização 
caso o funcionário saia. Os processos e insights evaporam porque 
eles não foram compartilhados ou não fazem parte da memória 
coletiva. 

4. Disseminação:formal- 
informal 
 

Formal, prescrita, métodos de compartilhamento que abrangem a 
organização como um todo versus Métodos informais, tais como 
interação casual diária. 

5. Foco da aprendizagem: 
incremental- transformadora  
 
.  
 

Aprendizagem incremental ou corretiva versus Aprendizagem 
radical ou transformadora 
 
A aprendizagem está concentrada nos métodos e ferramentas para 
melhorar o que já está feito ou está concentrada em testar novas 
premissas e pressupostos.  
 

6. Foco da cadeia de valor: 
projeto –entrega  
 
 

Ênfase em investimentos de aprendizagem em atividades de 
engenharia/produção (funções projeto e execução) versus Ênfase 
em atividades de venda/serviço (funções de mercado e entrega) 

7. Foco do desenvolvimento 
de habilidade:individual –
grupo 
 

Ênfase no desenvolvimento dos indivíduos versus Ênfase no 
desenvolvimento do grupo ou equipe. 
 
 

Fonte: Nevis et al. Understanding organizations as learning systems. Sloan Mangement Review, 
1995 
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Fatores facilitadores da Aprendizagem 
 

1. Exploração do ambiente – coleta de informações sobre as condições e práticas externas à 
unidade; consciência sobre o ambiente; curiosidade sobre o ambiente externo em contraste 
com o ambiente interno. 
 
2. Percepção sobre desempenho – percepção compartilhada de uma falha entre o estado real 
e o desejado do desempenho; o déficit de desempenho visto como oportunidades para a 
aprendizagem. 
 
3. Preocupação com medições – esforço considerável gasto em definir e medir fatores chave 
quando se arriscam em novas áreas; esforço para medidas específicas e quantificáveis; 
discussão de métricas como atividade de aprendizagem. 
 
4. Experimentação - apoio para tentar coisas novas; curiosidade sobre como as coisas 
funcionam; habilidade de “jogar” com as coisas; insucessos são aceitos, não punidos; as 
políticas e estruturas são séries contínuas de oportunidades de aprendizagem. 
 
5. Clima de abertura – acesso à informação; comunicações abertas dentro da organização; 
lições/problemas/erros são compartilhados e não são escondidos; o debate e o conflito são 
formas aceitáveis de resolver problemas. 
 
6. Educação contínua – compromisso contínuo com a educação em todos os níveis da 
organização; apoio claro para o crescimento e desenvolvimento de todos os membros.  
 
7. Variedade operacional – variedade de métodos, procedimentos e sistemas; apreciação de 
diversidade; definição pluralista em vez de singular das competências. 
 
8. Múltiplos defensores – novas idéias e métodos avançados por empregados em todos os 
níveis; mais de um champion. 
 
9. Liderança envolvida – os lideres articulam a visão e estão envolvidos em sua 
implementação; interagem freqüentemente com os membros; envolvem-se ativamente em 
programas educacionais. 
 
10. Perspectiva de sistemas – interdependência de unidades organizacionais; problemas e 
soluções são vistos em termos de relacionamentos sistêmicos entre os processos; conexão 
entre as necessidades e metas das unidades e as da empresa. 
 

Fonte: Nevis et al. Understanding organizations as learning systems. Sloan Mangement Review, 
1995 
 

O quadro, a seguir, resume as principais características das abordagens, 

interpretações e conceitos dos diferentes autores pesquisados sobre Organização 

de Aprendizagem. 
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Características das abordagens, interpretações e  
 

conceitos dos diferentes autores sobre Organização de Aprendizagem 
Autor Foco Teoria 
Senge 
(1998)  

Desenvolvimento de Organização de 
Aprendizagem 

Cinco disciplinas: pensamento 
sistêmico, modelos mentais, 
domínio pessoal, visão 
compartilhada, trabalho em 
equipe 

Fleury 
(1995) 

Criação de Organização de 
Aprendizagem 

Abandono do modelo Taylorista 
para envolvimento de toda a 
organização no processo de 
aprendizagem 

Brown 
et al. 
(1991) 

Comunidades-de-prática Aprendizagem com a prática 

Zarifian 
(1992) 

Organização qualificante Ambiente adequado para 
favorecer   aprendizagem, 
desenvolvimento de 
competências, comunicação 
eficiente; permite reelaborar 
objetivos e projeções para o 
futuro 

Finger 
et al. 
(2001) 

Critérios para identificação de uma 
organização de aprendizagem 

Indicadores associados a 
categorias de capacidades de 
aprendizagem 

McGill 
et al. 
(1993) 

Classificação das organizações em 
categorias conforme capacidade de 
aprendizagem:  
 

Knowing Organization, 
Understanding Organization, 
Thinking Organization, Learning 
Organization; desaprender a 
organização 

Garvin 
(1998) 

Fatores essenciais para a criação de 
uma Organização de Aprendizagem 

Comunicação eficiente; trabalho 
em equipe; estímulo à aquisição 
e troca de conhecimento; 
poucos níveis hierárquicos; 
recompensa e reconhecimento 
por iniciativas; flexibilidade para 
mudanças 

Nevis 
et al 
(1995) 

Organizações como Sistemas de 
Aprendizagem 

Orientações de Aprendizagem e 
Fatores Facilitadores 

Fonte: quadro elaborado pela autora desta pesquisa, com base na literatura levantada. 
 

Obs: a ordem dos autores obedece a seqüência em que eles estão colocados no 

texto. 
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As variáveis de análise para a pesquisa deste trabalho foram extraídas da 

literatura levantada com base nos pontos comuns, encontrados nos diversos 

autores sobre aprendizagem organizacional e organização de aprendizagem. As 

bases utilizadas para a escolha dessas variáveis e o raciocínio utilizado para isso. 

são apresentados na parte III deste trabalho. Cabe ressaltar que os itens 

escolhidos não esgotam as possibilidades, mas foram considerados como os mais 

relevantes para este estudo. 
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1. A abordagem do problema 

 

Este estudo buscou identificar, na empresa pesquisada, como ocorre a 

aprendizagem organizacional e se ela apresenta características de organização de 

aprendizagem, por meio de um estudo de caso com pesquisa qualitativa. Como 

instrumentos de coleta de dados foram feitas entrevistas e focus group em 

diversas unidades da empresa, que permitiram a realização de cruzamento de 

resultados para verificar a existência de divergências, incoerências e 

inconsistências entre as unidades pesquisadas. Eisenhardt (1989) afirma que, 

para evitar enganos de interpretação e melhorar a probabilidade de obter uma 

teoria precisa e confiável, é recomendável utilizar comparações cruzadas, 

analisando os dados sob diversos ângulos. A idéia é forçar o investigador a ir além 

das impressões iniciais, especialmente pelo uso de diversas lentes sobre os 

dados. Uma tática é selecionar categorias ou dimensões, sugeridas pelo problema 

da pesquisa ou pela literatura e, então, buscar semelhanças entre os diferentes 

grupos. Com a utilização desta metodologia, pretende-se obter um quadro que 

reflita, com a maior fidelidade possível, as características do objeto de estudo. 

 

A escolha deste método de pesquisa justifica-se pelo fato de o assunto tratado 

ainda admitir diversas perspectivas de análise e interpretações, às vezes 

controversas, que necessitam de aprofundamento para a construção de uma 

teoria mais sólida e coerente. Eisenhardt (1989) mostra que a utilização do estudo 

de caso, devido à sua importância para a construção de uma teoria e por sua 

independência de literatura anterior ou de observação empírica passada, é mais 

apropriado nos estágios iniciais da pesquisa de algum assunto ou para atualizar 

alguma perspectiva já existente. O estudo de caso pode ser aplicado em situações 

em que o fenômeno é pouco conhecido; as perspectivas correntes parecem 

inadequadas por terem pouca comprovação, ou conflitam entre si ou com o senso 

comum; quando alguma descoberta inesperada sugere a necessidade de uma 
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nova perspectiva, ou ainda, quando o conflito inerente ao processo pode gerar 

uma nova teoria.  

 

Um dos procedimentos utilizados, o focus group, foi aplicado aos estratos 

‘Operacional’ e ‘Chefia’ e consistiu na reunião de algumas pessoas (de 5 a 9) de 

um mesmo estrato organizacional, em que o pesquisador estimulou os 

participantes a discutirem assuntos relativos à aprendizagem organizacional por 

meio da apresentação de uma questão sobre o tema e deixando a atividade 

transcorrer de forma espontânea. Este procedimento será detalhado 

posteriormente. 

 

Para o estrato da ‘Alta Gestão’ foi utilizada a entrevista semi-estruturada como 

ferramenta de pesquisa. Procurou-se identificar a percepção que os indivíduos 

desse estrato têm sobre a aprendizagem organizacional e sobre a existência, na 

organização, de características que facilitam e estimulam a aprendizagem 

individual e organizacional. O detalhamento deste procedimento será apresentado 

posteriormente. 

 

Os dados obtidos com cada um destes procedimentos foram analisados em 

separado e posteriormente comparados entre si. Os resultados desta análise são 

apresentados na parte IV deste trabalho. 

 

2. Caracterização da Empresa Pesquisada7 

 

A empresa objeto desta pesquisa faz parte de uma holding brasileira composta por 

21 empresas que operam em diversos segmentos, tais como: engenharia, projetos 

e infra-estrutura, meio ambiente, saneamento, cimentos, pré-fabricados, 

concessões rodoviárias, energia, equipamentos e sistemas elétricos, têxtil e 

desenvolvimento imobiliário.  

                                                 
7 Esta caracterização foi elaborada com base nas informações coletadas em entrevistas e em 
material fornecido pela própria empresa. 
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Essa empresa atua no setor de cimentos, cujo mercado caracteriza-se pela 

presença de uma grande indústria nacional, que detém a maior participação do 

mercado, seguida de duas empresas multinacionais, com participação bem menor. 

As demais empresas do setor compõem um grupo de menor porte, no qual se 

encontra a empresa pesquisada. 

 

O setor cimenteiro vem passando por grandes transformações devido ao 

acirramento da concorrência, impulsionado pela nova ordem mundial, o que está 

exigindo maior competitividade das empresas. A ampliação dos mercados e a 

possibilidade de aprofundamento das informações sobre eles se refletem em uma 

maior oferta de produtos diferenciados e no aumento da exigência dos clientes.  

 

Fundada no final dos anos 60, a empresa estudada, contando com 688 

funcionários e aproximadamente o mesmo número de pessoal terceirizado, tem 

acompanhado as transformações do setor com a implantação de muitas 

mudanças desde o início da última década, quando possuía uma única unidade de 

produção. Passou para cinco unidades, distribuídas em diferentes regiões do país 

em que são encontradas minas de calcário, matéria-prima para fabricação do 

cimento. Além da implantação das novas unidades, a empresa investe na criação 

de produtos diferenciados e no aprimoramento de seus processos de trabalho, 

para o qual conta com o sistema ISO 9002, implantado desde 1996. Investiu 

também em infra-estrutura tecnológica para os sistemas informatizados e na 

criação de laboratórios especiais para estimular a inovação.  

 

Segundo Carnevalli (2000), as transformações do setor cimenteiro datadas da 

última década ocorreram principalmente em decorrência da abertura da economia, 

que apontava para a possibilidade de entrada de cimento importado e ameaçava a 

sobrevivência das indústrias nacionais, protegidas até então por barreiras 

alfandegárias e naturais. No início da referida década, o setor era composto por 

uma empresa que detinha 40% do mercado nacional, outra com 11% de 

participação e diversas menores, cada uma com aproximadamente 5% do 
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mercado. Esse grupo de fabricantes menores, do qual fazia parte a empresa 

objeto desta pesquisa, percebeu-se em um dilema que era, conforme indica 

Carnevalli, “crescer ou sair do mercado”.  

 

Com esse dilema, a empresa, assim como algumas outras, decidiu-se pela 

aquisição de alguma concorrente para buscar fortalecimento e garantir sua 

sobrevivência. Assim, em meados da década de 90, adquiriu uma empresa, já em 

funcionamento, que passou a fazer parte de seu conjunto produtivo de cimento. As 

demais unidades foram criadas pela própria empresa. 

 

A unidade adquirida possuía características diferentes das demais e sua absorção 

demandou a implantação de mudanças profundas nos processos de trabalho e no 

seu gerenciamento. Para Carnevalli (2000), essa diferença abrangeu os “valores, 

os sistemas de informação, os critérios de promoção e recompensa, as estratégias 

e os relacionamentos com clientes e fornecedores”. Além disso, os modelos 

mentais dos executivos e dos funcionários diferiam daqueles das demais unidades 

existentes.  

“Os executivos tinham uma visão muito 
departamentalizada; eram muito informais, sendo forte a 
cultura do ‘jeitinho’; os relacionamentos externos eram 
baseados nas pessoas, e não na organização; os 
distribuidores tinham o controle sobre as vendas, 
fazendo com que os vendedores tivessem um papel 
secundário; a distribuição física era controlada por uma 
empresa da família” (Carnevalli, 2000).   

 

Embora já apresente mudanças, esta unidade ainda possui resquícios de suas 

características originais. 

 

Essa aquisição serviu também para disparar a implementação de algumas ações, 

percebidas como necessárias para uma nova forma de gestão, almejada pela 

empresa. Essa nova forma de gestão incluía a descentralização das atividades 

operacionais; a centralização das atividades de suporte; a profissionalização da 

gestão; o desenvolvimento de um eficiente processo de comunicação; o 
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estabelecimento de uma relação de confiança entre os envolvidos, facilitada pelo 

trabalho em equipe e pela transparência na comunicação e no relacionamento; o 

desenvolvimento de um sistema de indicadores de desempenho e a realização 

periódica de auditorias. Para apoiar essa nova forma de gestão, foram criados 

alguns recursos e instrumentos para estimular a comunicação, o diálogo e a 

reflexão individual e coletiva, os quais são apresentados no Anexo I: Glossário – 

Recursos e Instrumentos para estímulo da Comunicação, Diálogo e Reflexão da 

Empresa Pesquisada.  

 

Além dessa aquisição, no final da última década, a empresa fez mudanças 

significativas em sua estratégia de marketing por entender que, em vez de ser 

considerado como uma commodity, o produto cimento deveria ser tratado como 

um produto qualificado e segmentado. Esta estratégia também definiu como fator 

de sucesso a aproximação com os clientes, principalmente os distribuidores e 

lojistas. A empresa decidiu, também mudar o escopo de seu produto, passando de 

simples fabricante de cimento para fornecedor de soluções de construção. Com 

isso, a empresa está passando por mudanças que, a médio e longo prazo, 

deverão se refletir em sua cultura organizacional, pois a oferta de soluções implica 

que as pessoas tenham consciência de que o cimento é apenas uma parte da 

solução, que deverá estar integrada com outros componentes. 

 

Quanto às atividades de apoio, abrangendo Contabilidade, Tesouraria, Seguros, 

Administração, Saúde, Tecnologia de Informação e Suprimentos e Suporte 

Jurídico, a empresa conta com o apoio de um Centro de Serviços Compartilhados, 

que trabalha para todas as empresas do grupo. Isto reduz bastante o esforço na 

empresa para a realização dessas tarefas, possibilitando a predominância do foco 

na atividade fim e justificando a estrutura administrativa enxuta. 

 

Em termos de Recursos Humanos – RH, a empresa também está passando por 

mudanças para poder enfrentar todas as transformações apontadas. Está 

investindo no desenvolvimento individual e organizacional. Oferece estímulos e 
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incentiva a melhoria na formação básica e profissional. Os funcionários com 

‘ensino médio’ estão sendo estimulados a cursar ‘ensino superior’ e os poucos 

funcionários com formação em ‘ensino fundamental’ recebem apoio para cursar o 

‘ensino médio’. Tem também investido em treinamento e capacitação do pessoal, 

preocupando-se em desenvolver novas competências e habilidades. 

 

Além disso, a empresa possui Programa de Trainees para formar futuros líderes e 

gestores, por meio de treinamentos direcionados com monitoramento das áreas 

técnica e de RH, em situações de trabalho, com interações com diversas áreas, 

aprofundando o conhecimento sobre a empresa. O trainee pode desenvolver 

carreira em Y – técnica e gerencial. 

 

A empresa foi escolhida como objeto deste estudo por ter perfil inovador e 

moderno e estar preocupada com o desenvolvimento das pessoas, com ênfase na 

aquisição de novas competências. Este fato é evidenciado pela adoção de um 

Modelo de Gestão por Competências para a gestão das pessoas, o qual leva em 

conta as competências organizacionais, profissionais e técnico-funcionais e utiliza 

a avaliação de competências 360o e a auto avaliação para definir o plano de ação 

para o desenvolvimento dos envolvidos.  

 

A empresa parte da definição das Competências Organizacionais, que são 

aquelas relativas ao negócio da empresa e não aos profissionais. São, portanto, 

as Competências Essenciais (core competences) da organização. A partir da 

definição dessas competências, são estabelecidas as competências profissionais, 

que são aquelas, conforme conceituação da própria empresa, requeridas para 

todos os profissionais da organização, incluindo as competências individuais 

definidas pela holding e classificadas em estruturais, gerenciais e técnicas. Os 

profissionais considerados dentro dessa definição são aqueles enquadrados em 

cargos que possuem como requisito o nível superior. Por último, são definidas as 

competências técnico-funcionais que, segundo a empresa, são aquelas 

relacionadas às características e necessidades específicas das funções e/ou 
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processos de trabalho. Conforme informou a empresa, a nomenclatura das 

competências profissionais e técnico-funcionais está em processo de revisão.  

 

O quadro a seguir apresenta as Competências Organizacionais e as Profissionais 

da empresa pesquisada: 

 

Competências Organizacionais Competências Profissionais 

− Inteligência Empresarial 

− Desenvolvimento de Soluções 

− Logística Integrada  

− Alianças e Parcerias  

− Gestão da Marca 

 

− Capacidade de Realização 

− Criatividade 

− Quociente Emocional 

− Pensamento Estratégico 

− Direção e Liderança  

− Trabalho em Equipe e Parcerias  

− Conhecimento da Cadeia de 

Valor 

− Desenvolvimento de Clientes 

− Gestão de Projetos 

− Gestão de Processos de 

Mudança 

− Gerenciamento de Resultados e 

Indicadores 

− Gestão da Qualidade 

− Gestão de Risco 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações fornecidas pela empresa pesquisada 
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As definições das Competências Organizacionais adotadas pela empresa são 

apresentadas no quadro a seguir: 

 

Competências Organizacionais Definições 

Inteligência empresarial Obter, disseminar e aplicar o conhecimento a 

respeito dos mercados existentes na cadeia de 

valor da indústria da construção, especialmente 

no que se refere aos processos decisórios dos 

consumidores e da operação dos concorrentes. 

Utilizar esse conhecimento para aumentar a 

velocidade e qualidade das respostas às 

demandas do mercado. 

Desenvolvimento de Soluções Capacidade de oferecer ao mercado produtos e 

serviços que facilitem a vida dos clientes, através 

de soluções criativas, inovadoras e viáveis.  

Alianças e Parcerias Capacidade para criar e concretizar alianças e 

parcerias com fornecedores, clientes e empresas 

do grupo, viabilizando novos modelos de 

negócios e fortalecendo a posição competitiva. 

Logística Integrada Considerar e envolver os elos da cadeia de valor 

da empresa, desde o fornecedor até o 

consumidor final, nas transações de negócio, 

através de processos unificados e/ou otimizados. 

Gestão da Marca Capacidade de desenvolver interações dos 

profissionais da empresa com clientes, 

fornecedores e outros agentes de negócio, e 

difundi-las, com a finalidade de alavancar a 

imagem da empresa e suas marcas. 

Fonte: Quadro elaborado a partir de informações fornecidas pela empresa pesquisada 
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Este Modelo de Gestão por Competências vincula a implementação das  

Competências Organizacionais ao desenvolvimento das Competências 

Profissionais. O quadro a seguir, fornecido pela empresa, apresenta essa 

vinculação: 

Fonte: Material produzido pela consultoria Andersen Consulting para a empresa pesquisada, 
utilizado com sua autorização. 
 

As competências técnico-funcionais são definidas com base nos processos 

organizacionais e cada área deve definir o perfil mais adequado para a atuação 

nos processos de negócios sob sua responsabilidade. Para a avaliação dos 

profissionais da empresa, é considerado o conjunto completo dessas 

competências, independentemente da área em que atuam, com o objetivo de criar 

maior flexibilidade para o gerenciamento da carreira e para a composição das 

equipes.  

 

O gerenciamento de desempenho das pessoas baseia-se na Avaliação de 

Desempenho, que se desdobra em Avaliação de Metas e em Avaliação de 

Competências. A primeira determina a remuneração variável e está baseada no 

Planejamento Estratégico. A Avaliação de Competências baseia-se nas 

competências profissionais e técnico-funcionais e utiliza como instrumentos, além 

da avaliação do superior e da reunião de consenso, a avaliação 360o e a auto-

avaliação. Com base na Avaliação de Competências, é definido o plano de ação 
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Gestão da Marca x x x x x x x x x

Vinculação entre Competências Profissionais e Organizacionais
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para o desenvolvimento das pessoas. O Anexo II apresenta a estruturação da 

Avaliação de Desempenho da empresa pesquisada. 

 

Além das competências descritas, a empresa também define um conjunto de 

características desejáveis para as pessoas que lá trabalham e que é denominado 

“Jeito de Ser” da empresa. Elas são as seguintes: negociador, flexível, inovador, 

competente,vontade, trabalho em equipe. 

 

3. A amostra 

 

Para realizar a pesquisa, foram escolhidas, além da sede, as três unidades que 

estão operando regularmente, uma vez que as demais unidades de fabricação de 

cimento estão com funcionamento parcial. Uma delas está sendo desativada, e a 

outra está em início de funcionamento. Foram considerados no estudo apenas os 

funcionários e excluído o pessoal terceirizado. O número de funcionários próprios 

da sede e de cada unidade pesquisada é apresentado no quadro a seguir: 

 

 Número de funcionários  

Sede 61 

Unidade A 179 

Unidade B 74 

Unidade C 186 

 

Estratos 

 

Foram identificados e considerados na pesquisa, os seguintes estratos8 

organizacionais: Alta Gestão, Chefia e Operacional. 

 

                                                 
8 Este termo é utilizado aqui para definir o caráter dos cargos na empresa. Estrato ‘Alta gestão’ -
caráter estratégico;Estrato ‘Chefia’ – caráter estratégico/operacional; Estrato ‘Operacional’ – 
caráter operacional.  
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− Alta Gestão - estão incluídos neste estrato o Presidente, o Diretor Industrial, o 

Diretor Comercial, o Diretor Administrativo e os Gerentes das unidades de 

produção de cimento, além do Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento e da 

Gerente de Desenvolvimento Organizacional, cujo nível de poder se iguala ao 

dos Diretores. A Gerente de Marketing, subordinada ao Diretor Comercial, 

também foi incluída neste estrato e foi entrevistada porque seu cargo, 

recentemente criado, está muito envolvido com as mudanças que a empresa 

está implementando.  

 

− Chefia - este estrato é composto pelo pessoal de média gestão técnica e 

administrativa, os trainees, que estão sendo preparados para assumir cargos 

de chefia, e os supervisores que ainda permanecem nas unidades, pois é um 

cargo em extinção. 

 

− Operacional – neste estrato está o pessoal de nível operacional alocado nas 

três unidades de produção estudadas. 

 

Em cada uma das unidades de produção, foram entrevistados os respectivos 

gerentes, considerados do estrato ‘Alta Gestão’. Foram também formados, em 

cada unidade, dois grupos para participar do focus group. Cada grupo era 

constituído por cinco a nove pessoas: um com pessoas do estrato ‘Chefia’ e outro 

do estrato ‘Operacional’. O quadro a seguir apresenta o número de entrevistas e 

focus group realizados por estrato e por unidade pesquisada: 

Procedimentos de Coleta de Dados Realizados 
 Focus group Entrevistas 

 Alta gestão Chefia Operacional Alta gestão Chefia Operacional 

Sede _ _ _ 7 _ _ 

Unidade A _ 1 1 1 _ _ 

Unidade B _ 1 1 1 _ _ 

Unidade C _ 1 1 1 _ _ 
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O número de participantes dos focus group por unidade foi: 

 

 Chefia Operacional 

Unidade A 9 9 

Unidade B 5 7 

Unidade C 5 7 

 

 

4. Procedimentos para a coleta de dados 

 

São apresentados a seguir os detalhes dos procedimentos utilizados para a coleta 

de dados da pesquisa: entrevista semi-estruturada e focus group.  

 

Entrevista semi-estruturada 

 

Para a entrevista semi-estruturada, foram elaboradas questões que 

possibilitassem verificar se ocorre aprendizagem na organização e também se 

existem características de organização de aprendizagem. Além das questões 

sobre a estruturação, relativas à forma de organização das áreas, ao número de 

pessoas, seus cargos, perfis e nível de formação, foram incluídos os assuntos 

relativos ao funcionamento da área de cada entrevistado. O roteiro da entrevista 

encontra-se no Anexo III. Para a realização deste roteiro, foi utilizada uma síntese 

dos conceitos descritos na literatura, procurando identificar, especialmente, os 

seguintes aspectos: transferência e registro do conhecimento, comunicação e 

diálogo, reflexão coletiva, inovação, experimentação, mudança e pensamento 

sistêmico. 

 

Antes do início de cada entrevista, o pesquisador apresentou o objetivo da 

pesquisa, com a garantia de sigilo total a respeito da identidade dos participantes. 

A seguir, foi solicitada a autorização do entrevistado para a gravação da 

entrevista. Apenas uma entrevista não foi gravada, pois o entrevistado não 
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permitiu. Seu depoimento foi anotado. As demais entrevistas foram gravadas e 

transcritas. 

 

Cabe ressaltar que nem todos os estratos e unidades abordaram todos os 

assuntos. Explica-se isso pelo fato de se tratar de dados obtidos a partir de 

instrumentos de coleta que permitem flexibilidade na discussão e que, por esta 

razão, podem enfatizar alguns assuntos em detrimentos de outros. A ênfase pode 

ser devida a diversos fatores, como: preferência das pessoas ou dos grupos, 

importância atribuída a determinados assuntos, aspectos contextuais, históricos 

ou culturais. Neste estudo, não buscamos compreender as razões da omissão de 

determinados assuntos, pois não é esse o seu objetivo. 

 

Após a transcrição integral das entrevistas, os dados foram consolidados e 

organizados da seguinte forma: a) dados relativos às categorias escolhidas com 

base nos conceitos descritos na literatura; b) dados adicionais, que surgiram 

durante as entrevistas e que não estavam incluídos no escopo original. Cada um 

desses grupos de dados em cada entrevista foi analisado e sintetizado 

separadamente. Os dados adicionais, considerados relevantes, foram 

incorporados aos resultados da pesquisa. O quadro a seguir apresenta a forma 

como foram tratados os dados das entrevistas do estrato ‘Alta Gestão’, na sede e 

nas unidades: 
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Forma de Tratamento dos Dados das Entrevistas 

 

 

 

 

Focus Group 

 

Segundo Krueger et al. (2000), o focus group é uma ferramenta de pesquisa 

utilizada para entender melhor o que as pessoas pensam e sentem a respeito de 

uma questão, produto ou serviço. É um tipo especial de grupo, criado com os 

objetivos de: a) ouvir e coletar informações sobre um determinado assunto que 

interessa ao pesquisador e b) encontrar uma variedade de opiniões no grupo ou 

entre os grupos. A realização de mais de um focus group sobre um determinado 

assunto pode trazer diferentes perspectivas, que ajudam a formar um quadro 

completo sobre a questão. 

 

Os participantes do focus group são selecionados por terem determinadas 

características em comum relacionadas com o assunto a ser abordado. Esses 

participantes, quando reunidos, são estimulados pelo pesquisador a compartilhar 
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percepções e pontos de vista, sem qualquer pressão para que cheguem a um 

consenso. Esta é uma das diferenças em relação a outros tipos de intervenção em 

grupo, que têm como objetivo chegar a alguma conclusão no final da discussão. 

No focus group, a atenção está voltada para entender os sentimentos, 

comentários e processos de pensamento dos participantes enquanto são 

discutidas as questões. O ambiente do focus group propicia que os participantes 

influenciem e sejam influenciados por outros, simulando o que ocorre no dia-a-dia 

das pessoas. Entretanto, essa influência não implica consenso.  

 

Tratamento dos dados do Focus group  

 

Após a transcrição integral da discussão de cada um dos focus group, separados 

por unidade organizacional e por estrato, os dados de cada um deles foram 

consolidados e organizados da seguinte forma: a) dados relativos às categorias 

escolhidas com base nos conceitos descritos na literatura; b) dados adicionais que 

surgiram durante a realização dos focus group e que não estavam incluídos no 

escopo original. Os dados adicionais, considerados relevantes, foram 

incorporados aos resultados da pesquisa. O quadro a seguir apresenta a forma 

como os dados foram tratados: 

 

Forma de Tratamento dos Dados dos Focus Group 
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Focus group na empresa pesquisada 

 

Em cada uma das unidades de produção visitadas, foram realizadas duas sessões 

de focus group, uma com o pessoal do estrato ‘Chefia’ e outra com o pessoal do 

estrato ‘Operacional’. O número de participantes de cada sessão variou entre 

cinco e nove pessoas. As sessões com o estrato ‘Chefia’ tiveram menor número 

de participantes por se tratar de grupo com menor número de pessoas. Já as 

sessões com o estrato ‘Operacional’ contaram com mais pessoas. A escolha dos 

participantes foi aleatória. 

 

Antes do início da sessão, o pesquisador apresentou o objetivo da pesquisa, com 

a garantia de sigilo total a respeito da identidade dos participantes. A seguir, foi 

solicitada a autorização dos participantes para a gravação da sessão. Todas as 

sessões foram gravadas e depois transcritas na íntegra. 

 

A sessão iniciava-se com a entrega a cada participante de uma folha de papel 

com os dizeres “Aprendizagem Organizacional é:”, para que a frase fosse 

completada segundo o que cada um pensasse sobre o assunto. O objetivo era 

estimular o debate sobre o tema, bem como colher primeiras impressões, sem 

pré-julgamentos ou influências da discussão em grupo. A síntese destes 

entendimentos encontra-se no Anexo IV deste trabalho. Após o recebimento dos 

papéis preenchidos, o pesquisador estimulava a discussão dos participantes sobre 

aprendizagem individual e a organizacional no âmbito da empresa estudada. 

Buscou-se verificar qual é a percepção dos participantes sobre esses assuntos na 

empresa.  

 

5.  Bases para a análise dos dados 

 

A análise dos dados foi estruturada com base em duas perspectivas: a dos 

Estratos e a das Unidades. A análise de conteúdo, baseada na Análise Categorial 

apresentada por Bardin (1979), guiou a interpretação dos dados. O procedimento 
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consistiu em desmembrar os conteúdos das entrevistas e dos focus group, 

reagrupá-los e identificá-los, conforme as categorias escolhidas, com base no 

referencial teórico. 

 

Na análise feita sob a perspectiva dos Estratos, foram comparadas as percepções 

dos diferentes estratos sobre os assuntos relativos a cada uma das categorias 

escolhidas. O mesmo procedimento foi realizado para as percepções das 

diferentes unidades da empresa pesquisada.  

 

A partir do levantamento teórico apresentado na Parte II deste trabalho, optou-se 

por definir categorias para a análise dos dados, com base nos princípios de 

categorização apresentados por Bardin (1979). Para ele, a categorização é “uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com critérios previamente definidos”. As categorias escolhidas são apresentadas a 

seguir: 

 

A) Memória organizacional  

 

Foram incluídas nessa categoria a transferência e a retenção do conhecimento, 

pois se entende que elas são complementares e seu conjunto pode constituir o 

que se chama de memória. As idéias, conceitos e teorias dos autores 

pesquisados, apresentados a seguir, serviram de base para a escolha desta 

categoria. 

 

Segundo Kim (1993), para que a aprendizagem organizacional ocorra, deve haver 

o compartilhamento dos modelos mentais individuais, e a memória é o fator 

decisivo de ligação entre a aprendizagem individual e a organizacional e para a 

transferência do conhecimento. A transferência do conhecimento e a interação 

entre os indivíduos também são citadas por Garvin (1993) como condição para a 

existência da aprendizagem organizacional. Nevis et al. (1995) indicam o 
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compartilhamento do conhecimento como um dos estágios da aprendizagem 

organizacional. 

 

Nonaka et al. (1997) falam da interação entre os indivíduos para a transformação 

do conhecimento individual em organizacional. Essa interação inclui o 

compartilhamento de experiências, citado por Nonaka et al.(1997), e o 

compartilhamento de entendimento, referido por Crossan et al. (1999). Huber 

(1991) inclui a aquisição, interpretação e distribuição do conhecimento e a 

memória organizacional como construtos relacionados à aprendizagem 

organizacional. 

 

B) Comunicação e diálogo 

 

Esta categoria inclui o compartilhamento e a interação, que pressupõem a 

comunicação e o diálogo e o trabalho em equipe e por projeto, que são meios de 

estimulá-los. A escolha desta categoria teve como referência o trabalho de McGill 

et al. (1993), que sugerem que o diálogo e a comunicação são as características 

da organização de aprendizagem mais citadas pelos autores pesquisados. Eles 

falam em comunicação eficiente (Zarifian –1992); interação, circulação da 

informação, comunicação eficiente melhorada pela redução do número de níveis 

hierárquicos (Garvin – 1993); circulação de informações, sistema de gestão de 

informação, (Finger et al. – 2001). A comunicação e o diálogo também estão 

incluídos nos modos de conversão de Nonaka et al. (1997) – socialização e 

externalização, e nos processos de aprendizagem de Crossan et al. (1999) – 

interpretação, integração e institucionalização. A permeabilidade de fronteiras na 

organização (McGill et al. – 1993) é apresentada como fator que maximiza o fluxo 

da informação. 

 

Outra característica da organização de aprendizagem é o trabalho em equipe 

citado por Garvin (1993) e Senge (1998). Nonaka et al. (1997) indicam o papel 

fundamental das equipes como um meio de oferecer um contexto comum para a 
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interação dos indivíduos. Finger et al. (2001) apontam como um dos indicadores 

da capacidade de aprendizagem o trabalho por projetos, uma forma de trabalho 

em equipe. De forma indireta, o trabalho em equipe é referido também quando 

Crossan et al. (1999) mencionam a atividade social da ‘interpretação’, um dos 

quatro processos de seu modelo de aprendizagem organizacional. 

 

A comunicação, o diálogo e o trabalho em equipe pressupõem tanto a interação 

entre os indivíduos como o compartilhamento de idéias e conhecimento. Essas 

são condições que servem de base para as ‘comunidades-de-prática’ referidas por 

Brown et al. (1991), que enfatizam também a importância da prática para a 

interação entre trabalho, aprendizagem e inovação. A prática pode incluir a 

experimentação, outro aspecto citado por autores como McGill et al. (1993), que 

explicam que, numa organização de aprendizagem, os insucessos são 

oportunidades de aprendizagem, devendo haver estímulo à experimentação de 

novas idéias, o que possibilita aprender sobre e com a experiência. Garvin (1993) 

menciona o aprendizado com a própria experiência, com a experiência de 

terceiros e com experiências passadas como uma das formas de aprender. 

 

C) Reflexão coletiva  

 

O conceito de visão compartilhada de Senge (1998) se aproxima da 

‘externalização’ que aparece em Nonaka et al. (1997) e da ‘interpretação’ de que 

falam Crossan et al.(1999), sendo que todos subentendem a reflexão coletiva. A 

reflexão também se apresenta como condição para o questionamento de 

pressupostos citado por Zarifian (1992) e por McGill et al. (1993), incluído no 

Circuito Duplo de Argyris e Schön (1978) e considerado como indicador da 

capacidade de aprendizagem por Finger et al. (2001). McGill et al. (1993) também 

indicam a necessidade de diálogo para estimular a reflexão coletiva.  
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D) Inovação  

 

Garvin (1993) aponta a possibilidade de inovação como um dos fatores 

facilitadores da construção de uma organização de aprendizagem. Segundo 

Nonaka et al. (1997), a aprendizagem organizacional pode estar relacionada à 

inovação de um produto, e a geração do conhecimento pode estar associada à 

recriação da empresa ou à renovação individual e organizacional. Nevis et al. 

(1999) indicam a diferença entre inovação e adaptação com base na origem da 

fonte de conhecimento – interna, no caso da inovação, e externa, no caso da 

adaptação. Brown et al. (1991), atribuem à aprendizagem a ligação entre a 

inovação e o trabalho que ocorrem dentro das comunidades-de-prática. 

 

E) Experimentação  

 

Nonaka et al. (1997) propõem que a aquisição do conhecimento tácito pode se dar 

por meio de experiências que propiciam insights e intuições e integram os 

modelos mentais dos indivíduos, que, ao compartilhá-los, compõem os modelos 

mentais da organização. O ‘aprender trabalhando’ proposto por Brown et al. 

(1991) indica a prática e a experiência como fatores essenciais para a 

aprendizagem. Para esses autores, a experiência subentende levar em conta um 

leque de eventos e decisões que ocorrem durante a realização do trabalho, que 

não estão previstos e descritos nos registros da organização e que podem ser 

decorrentes de mudanças nas condições vigentes. 

 

F) Mudança  

 

Um aspecto subjacente à aprendizagem organizacional apontado por diversos 

autores é a mudança, considerada por McGill et al. (1993) como uma 

oportunidade de melhoria, de aumento da experiência e de promoção da 

aprendizagem. Fleury et al. (1997) apontam a estreita ligação entre o processo de 

mudança e o processo de aprendizagem, e a necessidade de que este último seja 
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contínuo para garantir a continuidade do primeiro. Crossan et al. (1999) 

consideram que a harmonização entre a continuidade e a mudança na 

organização pode ser conseguida por meio da renovação estratégica proposta por 

eles. 

 

G) Pensamento sistêmico  

 

O pensamento sistêmico é um dos requisitos apontados por Senge (1998) e 

McGill (1993) para uma organização de aprendizagem. Para Senge (1998) o 

pensamento sistêmico tem papel integrador na organização, pois oferece aos 

indivíduos a possibilidade de perceber as inter-relações entre diversos fatores e as 

relações de causa e efeito de eventos distantes no tempo e no espaço. Permite 

também que os indivíduos percebam que fazem parte de um sistema, e que suas 

ações podem ter impacto no sistema como um todo. Finger et al. (2001) também 

indicam o pensamento sistêmico como uma das habilidades que capacitam a 

aprendizagem no nível individual.  
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São apresentados, a seguir, os dados obtidos a partir das entrevistas e dos focus 

group, que refletem o entendimento, a visão e a percepção dos envolvidos na 

pesquisa, a respeito dos assuntos abordados.  

 

1.  Resultados sob a perspectiva dos Estratos 

 

A.Memória Organizacional (Transferência e Retenção do Conhecimento) 

 

A análise das entrevistas e dos focus group revela que para os três estratos, a 

maior parte do conhecimento ainda está na “cabeça das pessoas”, que não há 

mecanismos formalizados para a retenção da memória e para a transferência do 

conhecimento, que se dá de pessoa a pessoa na organização. Extratos da 

expressão dos entrevistados demonstram essa condição: 

 

Alta gestão 

“A nossa memória ainda está muito na cabeça das pessoas. Se a 

pessoa vai embora ela leva junto.”; “Nós somos muito fracos 

nessa questão, somos deficientes em memória. Podemos perder 

o conhecimento, uma vez que está na cabeça das pessoas. 

Quando entra alguém novo, tem que rever tudo para repassar”. 

 

Chefia 

“A riqueza maior da empresa, que ela tem muito, é o 

conhecimento que está dentro das pessoas”; “... temos perdido 

com alguma facilidade nosso aprendizado“. 

 

Operacional 

“Toda vez que chega uma pessoa nova e não conhece as coisas 

é desgastante para a gente, porque nós temos que voltar lá atrás 

e ensinar tudo de novo, daí ... troca de novo e tem que ensinar de 
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novo”; “Falta a memória, ela está com a pessoa”; “Aprendi no dia- 

a-dia. Logicamente com as pessoas que aqui dentro estão e que 

com o conhecimento que cada um vai te passando”. 

 

Os entrevistados dos três estratos notam que há algumas pessoas na empresa 

que detêm muito conhecimento e que são procuradas quando é necessário 

solucionar um problema: 

 

Alta gestão 

 “...temos muito o que fazer, temos uma memória tácita, em que o 

aprendido está na cabeça das pessoas.”; “As pessoas guardam 

para si as informações, para isso ser algo consistente ainda falta, 

estamos no começo, estamos baseados no conhecimento que as 

pessoas têm”. 

 

Chefia 

 “O conhecimento não está disseminado por todas as pessoas. 

Daí se fica refém de um grupo que detém o conhecimento. 

Deveríamos desenvolver uma sistemática que perpetuasse o 

conhecimento na organização”. 

 

Chefia 

“Depende muito das pessoas. Tem o caso de um sr. que vai se 

aposentar, e disse: ‘Olha, estou saindo e vou levar o 

conhecimento junto, o que vamos fazer para eu deixar o 

conhecimento aqui?’ Ele até me cobrou. Como eu faço isso? 

‘Gruda alguém nele’, ele sugeriu. Em algumas empresas, há um 

sistema de ‘sombra’, tanto para operacional como para gestão. 

Não tem como pegar tudo, mas a essência”. 
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Chefia 

“...algumas pessoas sentem a necessidade de desenvolver o 

conhecimento e vão atrás de fazer, mas não tem uma sistemática 

para isso na empresa. Depende da pessoa”; “A empresa ainda 

não consegue gerenciar o conhecimento implícito, que é aquele 

que está dentro das pessoas. Eu acho que isso, hoje a 

organização ainda não tem esse controle. Nós temos pessoas 

que têm um conhecimento enorme, mas está dentro deles. Aqui 

não tem registrado isso”. 

 

Operacional 

“Há pessoas que represam a informação”; “Tem pessoas aqui 

que são como professores, e a gente fala para a pessoa, ‘Você 

tem um professor do seu lado’. Você vai fazendo e vai 

perguntando para ele se está certo ou errado e depois você faz 

uma avaliação do seu trabalho”. 

 

São apontados diversas formas de transferência e retenção do conhecimento: 

 

Alta gestão 

“Reunião de indicadores é um meio de disseminação”; “O 

sistema da qualidade também veio ajudar muito isso. A gente 

está melhorando, mas ainda não encontramos a grande ponta de 

sistematizar a informação e deixar ela na organização e não na 

cabeça das pessoas”; “A proposta do projeto ‘Pensar Juntos’ é 

criar, disseminar e compartilhar conhecimentos”. 

 

O estrato ‘Chefia’ entende que o projeto ‘Pensar Juntos’ é uma forma de registrar 

e disseminar o conhecimento e aponta os Fóruns como uma oportunidade para a 

transferência do conhecimento: 
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Chefia 

“Na ‘Sala Pensar Juntos’, as pessoas estão fazendo trabalhos, 

estão expondo, estão registrando; a área de Desenvolvimento 

Organizacional está trabalhando num projeto das pessoas 

estarem registrando projetos, conhecimento, atividades que elas 

fizeram, vivendo e aprendendo, pra gente ter esse registro, 

porque amanhã essa pessoa vai embora, o conhecimento vai 

junto”; “Tem tido também alguns Fóruns montados com a 

finalidade de compartilhar informações e desenvolver soluções, 

às vezes de tratar alguns problemas”. 

 

A metodologia ISO e o Sistema da Qualidade, cujos objetivos finais não são o 

registro do conhecimento, são indicados pelos três estratos como um meio que 

veio ajudar a empresa a organizar, disciplinar e registrar seus procedimentos.  

 

Apesar desses meios apontados pelos estratos ‘Alta gestão’ e ‘Chefia’, o estrato 

‘Operacional’ demonstra que a pouca disponibilidade de tempo dificulta a 

transferência do conhecimento: 

 

Operacional 

“Mesmo esses treinamentos que a gente faz fora da fábrica, o 

ideal era poder estar repassando para mais um grupo, você está 

assim reciclando o seu conhecimento, quanto mais você passa 

mais você aprende; e esse tempo a gente não tem”. 

 

Parece comum aos três estratos a percepção de que, independentemente dos 

entraves concretos, nem sempre as pessoas estão dispostas a transferir a 

informação ou têm condição para isso, ou, ainda, não estão motivadas para 

receber a informação. As falas a seguir demonstram este aspecto: 

 

Alta gestão 
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“É preciso mudar também a cultura interna. Você está pedindo 

para que o outro ceda o conhecimento que ele adquiriu ao longo 

do tempo, e o que ele ganha com isso? Ninguém dá sem 

receber”. 

 

Operacional 

“Então tem pessoas que têm um grande conhecimento e não 

querem passar. Outras querem passar, mas não tem condição. 

Também tem as pessoas que estão na área e perguntam para os 

outros para ter o conhecimento, e tem outras que precisam ser 

forçadas a receber uma informação. Tem algumas que você tem 

até que frear, porque está querendo saber muito, até coisas que 

eu não sei”. 

 
B. Comunicação e Diálogo (Compartilhamento, Interação,Trabalho em equipe / 

Trabalho por projeto) 

 
Os entrevistados do estrato ‘Alta gestão’ demonstraram o objetivo de promover o 

diálogo, mas reconhecem que, embora a comunicação seja intensa, há a 

percepção de que ela ainda precisa melhorar muito: 

 

Alta gestão 

“O objetivo é que haja o diálogo”; “A comunicação é muito 

intensa, mas precisa ser mais refinada; o acesso à informação é 

livre”; “Há vários mecanismos de comunicação em 

desenvolvimento, mas ainda não são suficientes e eficientes”; 

“Nós temos um conjunto de instrumentos de comunicação. Não 

sei se precisamos de mais. Nós precisamos é trabalhar melhor 

esses instrumentos.”; “... o último deles é o SIC – Sistema 

Integrado de Comunicação, em que você consegue usar várias 

ferramentas para emitir as informações, usando o veículo mais 

adequado para dar cada tipo de informação”; “... temos as 
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ferramentas, nós temos a vontade, nós temos a decisão e nós 

estamos avançando realmente a passos largos, mas ainda tem 

muita coisa para andar”. 

 

A ‘Alta gestão’ aponta a redução do número de níveis hierárquicos como fator de 

melhoria na comunicação: “... existe o gerente de fábrica, e três gestores – média 

gestão, e isso facilita muito essa interface, ...... Então eu tenho ligado a mim três 

gestores. Quer dizer que é muito mais fácil chegar a esse pessoal operacional do 

que se tivesse seis ou sete, o ano passado nós tínhamos oito gestores.” 

 

Os estratos ‘Chefia’ e ‘Operacional’ também parecem ter a percepção de que a 

comunicação precisa ser aperfeiçoada, embora já tenha melhorado. Apontam 

algumas causas dos problemas na comunicação: 

 

Chefia 

“Eu acho também que a gente ainda não conseguiu ser ágil 

porque ainda é um pouco burocrático, pois para liberar uma 

informação, eu tenho que pedir autorização para São Paulo...”; 

“Esse processo da escala é complicado. Aqui para você dar uma 

informação para todo mundo, você leva 10 dias ”; “Nós não 

conseguimos entregar a informação de primeira mão. Ela chega 

primeiro pela ‘radio peão’ do que oficialmente”. 

 

Chefia 

“Comunicação é desculpa para tudo. A dificuldade é natural, 

estamos passando por um momento de transformação muito 

grande e com a construção de uma fábrica nova. Temos um 

Sistema Integrado de Comunicação, uma política de 

comunicação, a dificuldade grande é implementar e, na fábrica 

isso é mais dificultado, pois as pessoas trabalham em turnos. 
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Não conseguimos dar a velocidade necessária. Mas nós 

evoluímos bastante”. 

 

Operacional 

“A comunicação é insuficiente. É uma questão de sobrecarga de 

tarefas. Os gestores hoje estão muito sobrecarregados”. 

 

Quanto à abertura para o diálogo, há diferentes percepções entre o estrato 

‘Chefia’ e o ‘Operacional’: 

 

Chefia 

“Em relação às barreiras, aqui a pessoa tem uma liberdade bem 

maior do que vi em outras empresas. Eu já vi gente da limpeza 

conversando com o gerente.... pode às vezes ter um pequeno 

receio para falar porque não tem essa cultura, mas falam. 

Comparando com outra empresa, eu, quando fui fazer estágio, o 

gerente falou comigo uma única vez e nunca mais”. 

 

Operacional 

“Temos uma abertura para falar, mas às vezes quem promove o 

debate só quer ouvir o que ele quer ouvir. Isso tem acontecido 

bastante na unidade. Por isso, às vezes é melhor ficar calado, 

porque, não é que vai ter uma retaliação, mas depois alguém 

(colega, ou superior)chega e fala: ‘Você não deveria ter falado 

aquilo’”; “Existem diversos meios de comunicação, só que é mão 

única, de cima para baixo. De baixo para cima, passa alguma 

coisa, mas não muito”. 

 

Operacional 

“...você coloca no papel, como se diz no popular ‘O papel aceita 

tudo’, e na prática, muitas vezes, nem tudo que você descreve lá 
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dá para fazer”; “Tem que escutar quem executa”; “Muitas vezes se 

toma uma estratégia lá em cima, se fica em volta de uma mesa, e 

quem realmente vai executar não é escutado.........na prática é 

outra realidade”. 

 

O estrato ‘Alta gestão’ indica diferentes ferramentas para a comunicação: 

 

“Hoje nós temos quadros informativos, não aqueles que ninguém 

dá bola para eles. Com seqüência de entrada, saída, 

documentação. Nós temos reuniões de indicadores onde nós 

oficializamos algumas informações. Nós temos o nosso Diálogo 

Informativo, que também é um canal de comunicação. Nós temos 

as conversas mensais dos gestores com seus funcionários, para 

tratar de metas e tudo aquilo que é necessário dentro da sua 

área. Nós temos a reunião de gestão da gerência com os 

gestores. Nós temos Informe Executivo, que é uma ferramenta 

aplicada constantemente na organização, com a qual nós temos 

uma informação única para toda a organização” 

 

Além dessas ferramentas, os três estratos indicam outras ferramentas como 

Avaliação 360o, Diálogo Aberto, Correspondentes da Comunicação, MASP, 

Fóruns. Indicam também a mudança no arranjo físico (lay out) da fábrica como um 

aspecto de melhoria na comunicação. 

 
Os Fóruns são vistos como uma forma não hierárquica de participação das 

pessoas, embora ela fique prejudicada, segundo o estrato ‘Chefia’, pela exigência 

de cumprimento das tarefas do dia-a-dia relacionadas à produção.  

 

Ainda em relação aos Fóruns, o estrato ‘Alta Gestão’ percebe que é necessário 

reconhecer o esforço do trabalho por projeto como forma de sinalizar que a 

empresa pretende intensificar esta forma de trabalhar. 
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Além das questões que abrangem a empresa como um todo, existem alguns 

aspectos de dificuldades na comunicação relativos às características das 

unidades: 

 

Alta gestão 

“As pessoas às vezes não se abrem...”; “....esta unidade, 

especificamente, tem uma característica de um povo muito 

sensível, muito fechado. Um povo muito bom, mas muito 

simplório. Naturalmente o povo é mais contido e mais inibido no 

sentido de comunicação”; “...é a unidade que sofreu mais o 

modelo antigo de gestão que era: ‘nós pensamos, vocês fazem’. 

‘Eu pago, vocês trabalham’”.  

 

Embora o estrato ‘Alta Gestão’ declare que a comunicação interativa é um objetivo 

da empresa e que tanto ele quanto o estrato ‘Chefia’ afirmem que o modelo 

participativo e a abertura para expor idéias são pontos fortes da empresa, parece 

que, para o estrato ‘Operacional’, nas reuniões denominadas ‘Diálogo Aberto’, o 

diálogo é de mão única, de cima para baixo.  

 

O estrato ‘Operacional’ percebe a necessidade de aproximação e interação e diz 

que ela é suprida nas ações do dia-a-dia das pessoas, mas no sentido horizontal. 

Apesar de não haver barreiras hierárquicas para o diálogo direto com a Diretoria, 

os estratos ‘Chefia’ e ‘Operacional’ dizem que não existem procedimentos para 

isso. 

 

Apesar de os três estratos perceberem melhoria na comunicação, ainda são 

apontados diversos fatores dificultadores. O estrato ‘Chefia’ indica os resquícios 

da cultura anterior (‘eu penso, vocês executam’), que era mais rígida e não dava 

espaço para questionamentos, sugestões e diálogo.  
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O estrato ‘Operacional’ aponta o trabalho em turnos e também a falta de um 

horário específico, independente do horário de almoço ou das folgas, criado pela 

empresa, para que os funcionários possam consultar os veículos de comunicação 

disponíveis. O foco centrado em resultados também é citado pelo estrato 

‘Operacional’ como fator que limita a disponibilidade de tempo para a 

comunicação e o diálogo.  

 

Operacional 

“Tem coisas acontecendo em outras unidades na empresa e que 

a gente fica sabendo pela Intranet. Porém, nem todo mundo 

consulta, embora todo mundo pudesse. Tem uma sala com um 

micro disponível. Não consulta porque não tem tempo. Quando 

que a pessoa poderia ir na Intranet? As que não consultam são 

as que não trabalham diretamente com micro. As que trabalham 

com serviço de campo estão mais focadas no serviço de campo 

e, às vezes, podem até ter um tempo e não tem micro disponível. 

As pessoas que não trabalham com micro tem oportunidade, mas 

é mais complicado. Elas não têm um tempo para isso. Não tem 

um momento específico para isso. Se criasse um momento para 

isso, seria mais fácil. O meu serviço é programado o dia todo, as 

oito horas por dia. Então eu tenho que adiantar o meu trabalho, 

correr com meu trabalho para vir e pesquisar alguma coisa. Na 

nossa área, por exemplo, tem micro, mas eu teria que deixar de 

fazer uma coisa para fazer outra coisa. As pessoas que estão 

ligadas direto é mais fácil”. 

 

O estrato ‘Alta Gestão’ considera que o diálogo de trabalho é dificultado pelo fato 

de algumas pessoas não conseguirem perceber os limites entre a relação pessoal 

e a relação profissional.  

 



 

 

95

Entende também que há resistências que dificultam o diálogo, mas, ao mesmo 

tempo, podem refletir a existência de algum problema, sendo a forma que as 

pessoas encontram para manifestá-lo.  

 

Em relação às unidades de produção, o estrato ‘Alta Gestão’ percebe que cada 

unidade está muito fechada em si mesma e é muito focada em seu próprio 

negócio, o que limita a comunicação. Há muitos espaços vazios que devem ser 

preenchidos e para isso é necessário criar meios de sistematizar a comunicação. 

A baixa velocidade do fluxo de informação, causada pela burocracia, também é 

apontada como fator que dificulta a comunicação. 

 

Em muitas situações, os espaços vazios na comunicação são preenchidos, 

segundo o estrato ‘Alta Gestão’, pelas redes informais de comunicação, que são 

fortes e nem sempre são positivas. O estrato ‘Operacional’ percebe distorções na 

comunicação, que podem acarretar em desvios na interpretação da realidade. Sua 

ocorrência, segundo o estrato ‘Alta Gestão’, pode indicar que a empresa está 

errando ou está atravessando um momento de crise. Para o estrato ‘Alta Gestão’, 

parece que uma das formas de reduzir os vácuos na comunicação e enfraquecer 

as redes informais, é o aumento da velocidade de comunicação.  

 

Há diferentes entendimentos em relação ao conceito de trabalho em equipe, mas 

parece que não há trabalho em equipe no sentido estrito da palavra. São citados, 

como formas de trabalho em equipe, os projetos que alocam pessoas de diversas 

áreas da organização, os grupos multidisciplinares, o MASP e os Fóruns:  

 

Chefia 

“Tem tido também os fóruns montados com a finalidade de 

compartilhar informações e desenvolver soluções, às vezes de 

tratar alguns problemas”.  
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Operacional 

“O MASP é uma ferramenta que, querendo ou não, a gente está 

aproximando algumas pessoas de área para dentro do sistema, 

falta muita coisa ainda”. 

 

O estrato ‘Alta gestão’ acredita que o trabalho por projeto deve ser incentivado 

para a sua intensificação:  

 

“Tem que não só reconhecer o lado hierárquico como o lado de projeto; como a 

própria equipe de projeto tem que ter uma sistemática de se auto-avaliar, até para 

o grupo ir aprendendo a tocar projetos”. 

 

C. Reflexão Coletiva 

 

Os três estratos reconhecem mecanismos na empresa que estimulam a reflexão 
coletiva: 
 

Alta Gestão 

“Nós temos uma metodologia que chamamos MASP- M, que é 

um método de análise e solução de problemas e melhorias”; 

“Existem os Fóruns de desenvolvimento e as Reuniões de áreas 

que são espaços para discussão sobre diversos assuntos na 

empresa, desde o desenvolvimento do trabalho, dos produtos, as 

dificuldades, etc.” 

 
Chefia 

“Hoje são formados grupos de trabalho fortes com várias pessoas 

de várias áreas, para tentar entender problemas e repassar para 

todas as equipes”; “A gente discute o tempo todo por opções”; 

“Um ponto positivo da empresa, em termos de geração de 

conhecimento e análise, são os trainees. São pessoas dedicadas 

a sair da rotina e analisar o processo como um todo”. 

 



 

 

97

Operacional 

“Essa ferramenta MASP, a gente está tentando implementar, ...... 

ela faz a gente refletir um pouco sobre o nosso processo. O 

tempo que a gente tinha para estar pensando, trabalhando num 

processo de um forno, ou pensar no que melhorar, hoje está 

falho. Está deixando de aprender para a apagar incêndio. 

Quando você apaga um incêndio, você não melhora. Você apaga 

o incêndio e vai ficar do jeito que está até você poder sentar e 

pensar realmente no que fazer naquilo. O tempo hoje é tomado 

muito por nossas rotinas”. 

 

Os estratos ‘Alta Gestão’ e ‘Chefia’ citam o ‘Projeto Pensar Juntos’, os trabalhos 

por projeto desenvolvidos nos Fóruns e a metodologia MASP para a solução de 

problemas como estímulos à reflexão coletiva que já vem ocorrendo na empresa. 

O estrato ‘Chefia’ acrescenta a atuação dos trainees como elementos 

estimuladores de reflexão coletiva. Por outro lado, o estrato ‘Operacional’ afirma 

que, embora se discuta a melhor forma de executar determinada atividade, se 

gasta muito tempo nas tarefas do dia-a-dia, o que impede que se dedique mais 

tempo para a reflexão. 

 

D. Inovação 

 

A ‘Alta gestão’ encara a inovação como um grande desafio, uma vez que a 

empresa não estava voltada para isso. Além disso, um dos entrevistados cita a 

necessidade de oferecer um estímulo para motivar as pessoas: 

 

Alta gestão 

“Esse eu acho que é nosso grande desafio e nós não somos 

bons nisso. Não fomos acostumados a ser inovadores. Nós 

estamos num segmento que sempre foi assim: faça o essencial, 
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não inventa muito que está muito bom assim! O que acontece é 

que, com isso, a gente não criou uma cultura de inovação”. 

 

Por outro lado, afirma que: 

 

 “A inovação é estimulada, tem espaço para as pessoas 

demonstrarem capacidade de fazer conexão entre as 

necessidades do negócio com oportunidades que identificam 

nesse mundo”; “Porque o que eu coloco é que tem que ter algum 

estímulo de reconhecimento. Não adianta só o cara chegar lá e 

dar idéia; algo tem que motivá-lo a isso”. 

 

O estrato ‘Chefia’ também encara a inovação como um desafio e apresenta o foco 

em resultado como um aspecto que dificulta a dedicação à inovação:  

 

“Para ter um ambiente inovador, você tem que propiciar esse 

clima. Todo mundo tem que estar nele. Se você está tendo uma 

idéia aí, e eu estou empacotado de coisas aqui, não vou nem ver 

isso. Estou sendo cobrado por resultado”.  

 

Este estrato também indica a dificuldade de implementação das idéias e a falta de 

uma área para se responsabilizar pelo tratamento das idéias:  

 

Chefia 

“A gente até tem idéias, o mais difícil não é gerar a idéia, o 

pessoal tem essa vontade, quer fazer diferente. O mais difícil é 

pôr essas idéias em ações, é sair do papel. Tem custo, tem 

resistência de algumas pessoas”; “Surgem muitas idéias. A gente 

não tem uma área para tomar conta. A gente está ali para 

estudar um processo e está pensando em melhorias. Mas é 
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muito pouco esse grupo. São quatro ou cinco pessoas 

estimuladas a pensar em novas idéias”. 

 
O estrato ‘Operacional’ nota que as pessoas ficam desestimuladas quando não 

têm retorno por parte da empresa sobre o encaminhamento de suas idéias:  

 

“Na minha opinião o que motiva o surgimento de novas idéias é o 

retorno. Se você olhar, o movimento do operário, está certo. 

Porque se ele deu idéia e nada acontece, ele pára de dar”. 

 

Indica também que, apesar de já existir, o mecanismo para tratar as idéias não 

está funcionando plenamente: 

 

Operacional  

“Hoje já tem um grupo para isso, vai haver um retorno, mas foi 

uma falha”; “O sistema ainda não está apto a captar as idéias. 

Não tem um fluxo definido. Qual o tratamento que vai ser dado. 

As pessoas que vão receber as idéias não estão preparadas para 

receber. Elas têm que estar capacitadas para isso. Tem que estar 

bem estruturado. O sistema tem que estar bem desenhado”. 

 

O estrato ‘Alta gestão’ comenta que já há um canal para o encaminhamento das 

idéias que também tem o objetivo de disciplinar essa atividade para que o esforço 

não se perca:  

 

“A inovação hoje é delegada para o grupo de P&D, ....... nossa 

preocupação é que a iniciativa não desabe para algo sem rumo. 

...apanhamos tanto, saindo e fazendo, que acho que temos que 

nos disciplinar um pouco com isso. Uma vez disseram que 

tínhamos muita iniciativa e pouca acabativa; acho que somos 

dúbios nisso”. 
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A Chefia indica o grande volume de trabalho do dia-a-dia e o foco em resultados 

como fatores que dificultam a inovação:  

 

“...nós temos uma premissa de que todos devemos buscar e 

viabilizar novas idéias, mas a tratativa disso ainda compete com 

o nosso dia-a-dia, que é altamente corrido e disputado; como nós 

temos a questão do resultado pegando de uma forma muito 

forte”; “A mortalidade infantil das idéias é elevadíssima”. 

 
A metodologia MASP e o projeto ‘Pensar Juntos’ são apontados, pelos estratos 

‘Alta gestão’ e ‘Chefia’, como formas de conseguir novas idéias:  

 

Alta gestão 

“Hoje nós temos na organização um projeto que chama ‘Pensar 

Juntos’, que é um grande estímulo para que os funcionários 

tenham tempo e local definidos para que a gente esteja 

buscando melhorias e ter condições para estar pensando em 

evolução. Eu acho que isso é um grande estímulo”. 

 

Chefia 

“A própria metodologia de solução de problemas, o MASP, 

permite geração de idéias”. 

 

Apesar de o estrato ‘Alta gestão’ demonstrar sua preocupação em estimular a 

inovação com mecanismos específicos para isso, a falta da efetiva implementação 

desses mecanismos, o foco em resultados, o grande volume de trabalho do dia-a-

dia e a falta de retorno sobre as idéias oferecidas, apontados pelos estratos 

‘Chefia’ e ‘Operacional’, impedem o desenvolvimento pleno da inovação na 

empresa e desestimulam as pessoas. 
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E. Experimentação 

 
O estrato ‘Alta gestão’ revela que há espaço para a experimentação, mas que 

antes a iniciativa deve ser submetida à análise:  

 

“Eles têm espaço para experimentar, mas é sempre analisado 

antes. Eles nunca vão pôr em prática uma coisa da cabeça deles 

sem ser analisado”. 

 
Para os estratos ‘Chefia’ e ‘Operacional’, pode-se aprender com o erro: 

 

Chefia 

“O erro é uma oportunidade para a aprender. Não era. Antes era 

penalizado. Hoje se discute, para tratar da melhor forma para que 

o erro não se repita. Há uma mudança de cultura”. 

 

Operacional 

“É possível errar. Aprender com o erro”. 

 

Quanto à punição pelo erro, os estratos ‘Chefia’ e ‘Operacional’ dizem que não há 

uma regra fixa para sua aplicação: 

 

Chefia 

(a punição) “É caso a caso”. 

 

Operacional 

“A punição depende do erro. Se for por omissão pode até ter, 

mas se você está tentando fazer e acertar, não”. 

 

Há um aspecto paralelo à questão do erro, apontado pelo estrato ‘Chefia’, que é o 

receio de causar prejuízo à empresa ou às pessoas:  
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“Acho que o receio do risco, ou do efeito, caso a idéia não dê 

certo, nos prende mais do que o medo de ser punido”. 

 

Os três estratos consideram que há espaço para errar e para a experimentação, 

embora ela nunca seja decidida só pela pessoa. Quando ocorre um erro, ele é 

discutido pelo chefe e os respectivos subordinados com a intenção de corrigir e 

não de punir. O erro é considerado uma oportunidade de aprender, apesar de o 

estrato ‘Operacional’ afirmar que nem sempre se aprende com a experiência, pois 

a pressa no dia-a-dia é tão grande que não há tempo para refletir sobre a 

experiência.  

 

Segundo o estrato ‘Chefia’, embora o objetivo não seja punir, às vezes, pode 

haver punição. A advertência foi formalizada devido à necessidade de maior 

controle sobre os indivíduos e a produção, pois a cobrança por produção é 

grande. Esta questão e a cultura anterior podem ser as causas de que algumas 

pessoas guardam a informação e não declaram o erro, ou justificam implicando 

outros, e se preocupam em esconder o erro. Além disso, o medo de errar, que faz 

as pessoas ainda experimentarem pouco, é também justificado pelo receio de pôr 

em risco a fábrica e quebrar alguma coisa. 

 

F. Mudança 

 

Todos os estratos indicam que vem ocorrendo um processo de mudança na 

empresa e percebem que a mudança pode trazer oportunidades de 

desenvolvimento para as pessoas:  

 

Alta gestão 

“Estamos deixando de ser um fabricante de um produto para ser 

fabricante de vários produtos e depois uma empresa que 

oferecerá sistemas e soluções, que é o que queremos”; “Uma 

coisa que acontece muito na empresa é muita mudança e, então, 
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tem muita oportunidade. Vai depender do profissional querer e 

arriscar um pouco”. 

 

Chefia 

“O momento que estamos vivendo exige novas competências. A 

empresa como um todo acaba sendo muito dinâmica, acontecem 

muitas mudanças, mas isso acaba favorecendo a gente, se você 

estiver atento, você acaba aproveitando as oportunidades”. 

 

Operacional 

“Esse momento aqui é único...Nesses últimos vinte anos, o 

momento de mudança agora é maior. Hoje as pessoas têm mais 

oportunidades”. 

 
O estrato ‘Alta Gestão’ encara a mudança como uma questão de sobrevivência da 

empresa e quer mostrar essa necessidade para todos. A intenção demonstrada 

que se reflete em mudanças estruturais e conceituais, é percebida pelos demais 

estratos, que entendem que o momento é de muitas oportunidades para a 

evolução e o desenvolvimento das pessoas, pois exige novas competências. 

Percebem, também, que a empresa tem investido nisso. No entanto, apesar de 

haver a percepção do processo de mudança, de evolução e de crescimento, 

segundo o estrato ‘Operacional’, nem todos conseguem absorver o que a empresa 

quer.  

 

G. Pensamento Sistêmico 

 

O estrato ‘Alta gestão’ aponta a necessidade de estimular a visão sistêmica: 

 

“....a gente tenta sempre passar o máximo de visão sistêmica 

para os nossos funcionários, então eles sabem a importância 

dele dentro do sistema. Então nós estamos demonstrando para 

ele o seguinte: o ganho que você vai ter em primeiro lugar, como 
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profissional, vai se transpor para a empresa, como resultado 

financeiro ou de eficiência operacional”. 

 

A falta de visão sistêmica é citada pelos estratos ‘Chefia’ e ‘Operacional’:  

 

Chefia 

“.... nós temos uma visão fragmentada. O pessoal da área 

comercial não tem noção do que se passa na fábrica ou na área 

administrativa, e vice versa” ; “Não podemos dizer que todos têm, 

mas na média tem (visão sistêmica). No nível delas, elas 

conseguem ver o impacto que têm do processo anterior e o que 

impactarão no próximo. Elas podem não ter uma visão que chega 

até o cliente final, mas elas sabem de algumas coisas que podem 

pegar lá no cliente”; “Estamos também tentando fazer com que 

as pessoas tenham uma visão do todo, pois a visão ainda é muito 

fragmentada”. 

 

Operacional 

“O que eu faço pode trazer um ganho ou prejuízo”; “A gente 

também tem consciência do peso do nosso trabalho, a gente 

sabe que a quebra de uma máquina pode trazer prejuízo”; “Uma 

parada de máquina pode refletir no financeiro”. 

 
Parece que o pensamento sistêmico ainda não está consolidado na organização 

como um todo, embora os estratos ‘Alta gestão’ e ‘Chefia’ demonstrem sua 

preocupação em estimulá-lo no estrato ‘Operacional’. Este, por sua vez, apresenta 

sinais de que começa a perceber a organização como um sistema do qual fazem 

parte e que sua atuação pode interferir no desempenho da empresa.  
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2. Resultados sob a perspectiva das Unidades 

 

A. Memória Organizacional (Transferência e Retenção do Conhecimento) 

 
As três unidades parecem demonstrar a percepção de que a maior parte do 

conhecimento ainda está na “cabeça das pessoas”, que não há mecanismos 

formalizados para a transferência do conhecimento e a retenção da memória e 

que a transferência se dá de pessoa a pessoa. Extratos da expressão dos 

entrevistados indicam essa condição: 

 

Unidade A 

“Isso foi uma das grandes falhas nossas. Nós não somos bons 

nisso. Nós somos muito fracos nessa questão. A nossa memória 

ainda está muito na cabeça das pessoas. Se a pessoa vai 

embora, ela leva junto. Nós sofremos muito por isso, essa 

unidade especificamente já teve grandes ondas e se teve 

mudanças radicais e, quando mudou, aí você percebe que 

grande parte de sua memória foi junto”; “O conhecimento não 

está disseminado por todas as pessoas. Daí se fica refém de um 

grupo que detém o conhecimento. Deveríamos desenvolver uma 

sistemática que perpetuasse o conhecimento na organização. 

Hoje depende da pessoa”. 

 

Unidade B 

“... conhecimento implícito a empresa ainda não consegue 

gerenciar; que é aquele conhecimento que está dentro das 

pessoas. Eu acho que isso, hoje, a organização ainda não tem 

esse controle. Nós temos pessoas que têm um conhecimento 

enorme, mas está dentro delas. Aqui não tem registrado isso..”; 

“Nós temos perdido com alguma facilidade nosso aprendizado”. 
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Unidade C 

“Se a pessoa for embora, o conhecimento vai junto. Isso é uma 

falha muito grande. A organização não tem esse conhecimento 

todo não”. 

 

Parece haver percepção da existência de algumas pessoas nas unidades que 

detêm muito conhecimento, que são procuradas quando é necessário solucionar 

um problema, mas que nem sempre se dispõem a transferir o conhecimento: 

 

Unidade A 

“Há pessoas que represam a informação”; 

 

Unidade C 

“...tem pessoas que tem um grande conhecimento e não querem 

passar”. 

 

A ‘Sala Pensar Juntos’ e o sistema da qualidade são apontados como estímulos 

para o registro e a sistematização do conhecimento. Os Fóruns são citados como 

um meio de compartilhar informações:  

 

Unidade A 

“Eu acho que esse modelo dos grupos que a gente está fazendo 

de uma forma mais organizada. O sistema da qualidade também 

veio ajudar muito isso. A gente está melhorando, mas ainda não 

encontramos a grande ponta de sistematizar a informação e 

deixar ela na organização e não na cabeça das pessoas. ... 

principalmente na fábrica, ainda é muito na cabeça das pessoas”. 
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Unidade B 

“Na ‘Sala Pensar Juntos’, as pessoas estão fazendo trabalhos, 

estão expondo, estão registrando, pra gente ter esse registro, 

porque amanhã essa pessoa vai embora e o conhecimento vai 

junto. Tem tido também alguns fóruns montados com a finalidade 

de compartilhar informações e desenvolver soluções, às vezes 

de tratar alguns problemas”. 

 

A Unidade C comenta que há um descompasso entre a intenção da empresa e a 

situação real quanto à gestão do conhecimento e aponta a falta de tempo como 

fator que a dificulta: 

 

“...existe a intenção da empresa querer modernizar, novas 

práticas em termos de conhecimento, gestão do conhecimento e 

tudo. No entanto, quando você desce para o nível que executa é 

completamente diferente, a rotina que foi falada não deixa”; 

“...esses treinamentos que a gente faz fora da fábrica, o ideal era 

poder estar repassando para mais um grupo, você está assim 

reciclando o seu conhecimento, quanto mais você passa mais 

você aprende; e esse tempo a gente não tem”. 

 

A capacidade, o preparo e a disponibilidade das pessoas parecem ser fatores dos 

quais dependem a transferência e a retenção do conhecimento: 

 

Unidade C 

“Outras querem passar, mas não têm condição. Também tem as 

pessoas que estão na área e perguntam para os outros para ter o 

conhecimento e tem outras que precisam ser forçadas a receber 

uma informação. Tem algumas que você tem até que frear, 

porque está querendo saber muito, até coisas que eu não sei”; 
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“...você precisa das pessoas estarem preparadas para isso. É um 

momento de maturidade, de maturação, que tem que vir”. 

 

As três unidades parecem ter percepção semelhante em relação à transferência e 

a retenção do conhecimento: a maior parte do conhecimento da organização 

encontra-se na cabeça das pessoas; algumas pessoas resistem em transferir seu 

conhecimento; não há ainda mecanismos efetivos de transferência e retenção do 

conhecimento; existem alguns recursos para sistematizar e registrar o 

conhecimento – ‘Sala Pensar Juntos’, Fóruns; a pouca transferência do 

conhecimento é justificada pela pouca disponibilidade de tempo, pela falta de um 

procedimento sistematizado para isso ou pelo fato de que há pessoas que 

guardam a informação e não repassam. 

 

B. Comunicação e Diálogo (Compartilhamento, Interação,Trabalho em equipe / 

Trabalho por projeto) 

 
Parece haver a percepção nos três estratos da melhoria na comunicação com a 

utilização de algumas ferramentas recentemente implantadas, mas que precisam 

ser melhor trabalhadas: 

 

Unidade A 

“...eu acho que nós temos um conjunto de coisas para 

comunicação. Mas eu diria que, nós temos as ferramentas, nós 

temos a vontade, nós temos a decisão, e nós estamos 

avançando realmente a passos largos, mas ainda tem muita 

coisa para andar”; “A comunicação é insuficiente”. 

 

Unidade B 

“Nós tínhamos alguns problemas de comunicação. A empresa 

contratou uma consultoria especializada em comunicação e aí 

nós começamos a ter algumas coisas mais direcionadas”. 
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Unidade C 

“Nós já temos instrumentos bastante formais. Nós sabemos que 

a comunicação precisa ser melhorada, tem muito onde evoluir e 

ela está contratando uma empresa com bastante foco e bastante 

destaque”; “A comunicação sempre é distorcida”. 

 

Alguns fatores como a burocracia, o trabalho em turnos, os ruídos na 

comunicação, o envolvimento das pessoas, o medo de falar e a cultura anterior 

são apontados como dificultadores da comunicação e do diálogo: 

 

Unidade B 

“Eu acho que a empresa está buscando melhoria na 

comunicação e muito. Só que tem uma rádio peão que ainda é 

muito forte... a comunicação é deformada, depende de cada 

pessoa, do que vai espalhar”; “Temos uma abertura para falar, 

mas às vezes quem promove o debate só quer ouvir o que ele 

quer ouvir. Por isso às vezes é melhor ficar calado”. 

 

Unidade C 

“Eu acho também que a gente ainda não conseguiu ser ágil, 

porque ainda é um pouco burocrático, pois para eu liberar uma 

informação, eu tenho que pedir autorização para São Paulo.....”; 

“O pessoal que é falho de receber comunicação é o pessoal que 

trabalha em turno”; “A gente tem um processo de comunicação, 

ele não é ruim, mas pelos ruídos que ele tem por traz ...a gente 

não consegue envolver as pessoas. As pessoas aceitam 

passivamente, não querem participar; sem críticas, sem 

comentários; sem nada. Eles têm medo de falar. Daí isso é por 

causa da cultura”. 
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Embora percebam que não há barreiras hierárquicas para o diálogo com os níveis 

superiores de gestão, ele nem sempre ocorre. Isso é justificado pelos resquícios 

da cultura anterior, que era mais rígida: 

 

Unidade A 

“Qualquer um pode falar com o diretor ou com o presidente. Só 

não há rotina para isso. Não há barreiras hierárquicas. O próprio 

‘Dialogo Aberto’ é para isso. É claro que a própria cultura anterior 

ainda tem resquícios, então algumas pessoas não falam, mas 

elas são provocadas para isso”. 

 

Unidade B 

“As pessoas falam que tinham um pouco de receio de chegar no 

gestor”. 

 

Unidade C  

“Diálogo horizontal tem muito, mas o vertical tem pouco”. 

 

O ‘Diálogo Aberto’ é citado como um meio formal de diálogo com a alta gestão, 

embora não seja citado como um meio efetivo para isso, uma vez que existe a 

percepção de que ele é de mão única, de cima para baixo. Notam-se distorções e 

espaços vazios, indicados pelas Unidades B e C. Já a Unidade A demonstra a 

existência de fortes redes informais.  

 

São citados diversos fatores de melhoria na comunicação, como a redução do 

número de níveis hierárquicos e os Correspondentes da Comunicação: 

 

Unidade B 

“... a empresa criou os correspondentes (da comunicação) para 

estar mais perto da base, mas, mesmo assim, eles não buscam 

tanto os colegas que são os correspondentes”. 
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Unidade C 

 “A comunicação ... já começa a ser facilitada devido ao número 

de níveis hierárquicos que nós temos. Então existe o gerente de 

fábrica, e três gestores – média gestão, e isso facilita muito essa 

interface. Eu tenho ligados a mim três gestores. Quer dizer que é 

muito mais fácil chegar a esse pessoal operacional do que se 

tivesse seis ou sete; o ano passado nós tínhamos oito gestores”; 

“Eu acho que a comunicação vem melhorando muito, 

principalmente depois que se criou o grupo de correspondentes 

da comunicação”. 

 

Outro fator de melhoria apontado pelas três unidades é a mudança do arranjo 

físico (lay out) da área de gestão das fábricas, que possibilitou a aproximação das 

pessoas. 

 

Alguns aspectos parecem ser característicos de determinada unidade. É possível 

que a pouca intensidade do diálogo na Unidade A possa ser explicada não só pela 

rígida cultura anterior, mas também por uma característica própria de seu pessoal, 

com “uma personalidade muito fechada, contida e inibida”. A Unidade C indica 

uma certa dificuldade para que as pessoas ‘se abram’ e a dificuldade causada por 

algumas pessoas que “não conseguem perceber os limites entre a relação pessoal 

e a relação profissional”. 

 

Em suma, as três unidades parecem perceber alguma melhoria na comunicação 

conseguida com a utilização de alguns instrumentos e recursos, como o sistema 

integrado de comunicação, os correspondentes da comunicação, a mudança no 

lay out das fábricas e a redução do número de níveis hierárquicos. Entretanto, 

todos notam que ainda é necessário melhorar muito e apontam fatores que 

dificultam a comunicação, como a falta de tempo, o trabalho em turnos, as 

limitações pessoais para se abrir, o despreparo do pessoal, a pouca agilidade por 
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excesso de burocracia, a existência de ruídos na comunicação e resquícios da 

cultura anterior. 

 

C. Reflexão Coletiva 

 

As três unidades consideram como reflexão coletiva a reunião de chefes e 

respectivos subordinados para discutir e refletir sobre questões relacionadas ao 

trabalho. Aparecem também como estímulo à reflexão coletiva a atuação dos 

trainees, os grupos multidisciplinares para solução de problemas e o projeto 

‘Pensar Juntos’: 

 

Unidade A 

“Hoje são formados grupos de trabalho fortes, com várias 

pessoas de várias áreas, para tentar entender o problema e 

repassar para todas as equipes. Os grupos de discussão de 

problemas específicos da fábrica, ...para pensar em como 

resolver problemas...”. 

 

Unidade C 

“Hoje nós temos, na organização, um projeto que chama ‘Pensar 

Juntos’, que é um grande estímulo para que os funcionários 

tenham tempo e local definidos para que a gente esteja buscando 

melhorias e condições para estar pensando em evolução”; “Eu 

acho que isso (MASP) é um grande estímulo (para a reflexão)”; 

“Um ponto positivo da empresa, em termos de geração de 

conhecimento e análise, são os trainees, dedicados a sair da 

rotina e analisar o processo como um todo...Eles estão 

conseguindo envolver as pessoas ... no dia-a-dia...nós não 

conseguimos”. 
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O foco em resultados e a dedicação da maior parte do tempo nas atividades do 

dia-a-dia são apontados como fatores que prejudicam a reflexão: 

 

Unidade C 

“O tempo que a gente tinha para estar pensando, trabalhando 

num processo de um forno, ou pensar no que melhorar para 

poder aumentar a produção, esse tempo ... hoje está falho” “O 

tempo hoje é tomado muito por nossas rotinas”. 

 
A análise dessas falas pode sugerir que parece haver situações em que ocorre a 

reflexão coletiva, embora não fique evidenciada qualquer sistematização para que 

ela seja incorporada efetivamente nos procedimentos da empresa. 

 

Apesar de não ficar evidenciada qualquer sistematização para a reflexão coletiva, 

é possível notar que as unidades percebem que, ao realizar seu trabalho, há 

momentos de reflexão estimulados por alguns instrumentos como o MASP e os 

Fóruns, ou mesmo pela atuação dos trainees. Entretanto, a falta de tempo e a 

necessidade de cumprir as metas de produção são apontados como fatores que 

impedem a reflexão. 

 

D. Inovação 

 

A inovação na empresa é vista como um desafio:  

 

Unidade A 

“Esse eu acho que é nosso grande desafio. Está sendo agora e 

também para o futuro...Não fomos acostumados a ser 

inovadores”. “... as pessoas estão sendo estimuladas a dar 

idéias, a participar...”; “A gente tem grupos trabalhando, geram 

algumas idéias...”. 
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Unidade B 

“...nós temos uma premissa de que todos nós devemos buscar e 

viabilizar novas idéias”; “ A tratativa disso ainda compete com o 

nosso dia-a-dia que é altamente corrido e disputado”. 

 

Há referência ao início de uma sistemática para o tratamento das idéias, mas que 

ainda é incipiente e não é percebida pelas três unidades. A falta de retorno sobre 

o encaminhamento das idéias é apontada como fator de desmotivação. 

 

Unidade A 

“...Estamos montando uma rede para criar essa cultura de 

inovação”. 

 

Unidade B 

“... não tem ninguém dedicado exclusivamente à tratativa das 

idéias”; “Nem todas as idéias são implementadas e algumas 

pessoas se desmotivam”; “As idéias foram sugeridas só que não 

foi dado retorno. Não criou pai para as idéias e para analisar ou 

dar o retorno. Hoje já tem um grupo para isso, vai haver um 

retorno, mas foi uma falha”; “A gente até tem idéias, o mais difícil 

não é gerar a idéia ...é pôr essas idéias em ações, é sair do 

papel. Tem custo, tem resistência de algumas pessoas”. 

 

Unidade C 

“Para ter um ambiente inovador, você tem que propiciar esse 

clima”; “Surgem muitas idéias. A gente não tem uma área para 

tomar conta”. 

 

As três unidades parecem perceber a necessidade de estruturar um mecanismo 

para o tratamento das idéias que são apresentadas, mas isso ainda não está 
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plenamente montado, o que faz com que nem sempre se possa dar a devida 

atenção às idéias e às pessoas que as sugeriram, causando desmotivação em 

oferecer novas idéias. 

 

E. Experimentação 

 
Parece haver a percepção de que há abertura para a experimentação, embora ela 

não possa ser decidida só pela pessoa. Ela deve ser submetida à análise antes de 

ser posta em prática. A possibilidade de aprender com o erro é também incluída 

na experimentação: 

 

Unidade A 

“O erro é uma oportunidade para aprender. Antes era penalizado. 

Hoje se discute, para tratar da melhor forma para que o erro não 

se repita”. 

 

Unidade B 

“Eles têm espaço para ir experimentando, mas sempre é 

analisado antes. Pode ser por um grupo pequeno. Eles nunca 

vão pôr em prática uma coisa da cabeça deles sem ser 

analisado”. 

 

A questão da punição tem um entendimento, nas três unidades, de que ela 

depende do erro. Na Unidade A, o medo de punição aparece justificado pelos 

resquícios da cultura anterior: 

 

Unidade A 

“Nem todo erro tem a mesma forma de tratamento. A punição 

depende do erro. Se for por omissão, pode até ter, mas se você 

está tentando fazer e acertar, não”; “Há pessoas que represam a 

informação e não declaram o erro ou justificam implicando 

outros...”; “Isso pode ser decorrente da cultura passada”. 
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A Unidade C também reconhece que ainda não abandonou completamente as 

características da cultura anterior. 

 

Já na Unidade B, percebe-se que as pessoas ainda experimentam pouco, por 

medo de errar, não com receio de punição, mas de pôr em risco os equipamentos 

e a integridade física das pessoas: 

 

Unidade B 

“Acho que o receio do risco, ou do efeito, caso a idéia não dê 

certo, nos prende mais do que o medo de ser punido”; “Ainda 

falta quebrar esse receio aí e dizer ‘olha você tem o apoio’. 

Lógico que é claro, tudo dentro do limite, ninguém vai pôr em 

risco a fábrica, quebrar alguma coisa e ter um prejuízo enorme”.  

 

Essa mesma unidade indica que a advertência foi formalizada devido à 

necessidade de maior controle sobre os indivíduos e a produção, e que isso pode 

causar mal estar entre os funcionários. 

 

Percebe-se que, embora não pareça haver impedimentos explícitos, para a 

experimentação ela parece ser tímida, talvez pelo fato de ser controlada pelos 

níveis hierárquicos superiores, ou, então, devida à resquícios da cultura anterior 

que suscitava medo. Além disso, há também o receio de pôr em risco a 

integridade física da fábrica e de seus funcionários.  

 

F. Mudança 

 

As três unidades parecem notar que está ocorrendo muita mudança na empresa, 

que está em constante evolução. Indicam também que a mudança deve ser 

acompanhada pelas pessoas e que isso oferece muitas oportunidades para elas 

crescerem: 



 

 

117

 

Unidade A 

“A empresa como um todo acaba sendo muito dinâmica, 

acontecem muitas mudanças, mas isso acaba favorecendo a 

gente, se estiver atento, você acaba aproveitando as 

oportunidades”; “Nesses últimos vinte anos, o momento de 

mudança agora é maior. Hoje as pessoas têm mais 

oportunidades”. 

 

Unidade B 

“...a gente está em constante evolução e temos que estar 

acompanhando”. 

 

Unidade C 

“A gente tem muita mudança, muita coisa acontecendo ao 

mesmo tempo ...”. 

 

G. Pensamento Sistêmico 

 

O pensamento sistêmico não foi citado na Unidade C, mas as Unidades A e B 

demonstraram que nem todo mundo tem uma visão sistêmica da empresa. Há, 

muitas vezes, uma visão fragmentada, embora muitos entendam que uma parada 

de máquina pode ter reflexos na remuneração variável e no desempenho 

financeiro da empresa.  

 

Unidade A  

“Estamos também tentando fazer com que as pessoas tenham 

uma visão do todo, pois a visão ainda é muito fragmentada”. 
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Unidade B 

“Não podemos dizer que todos têm (visão sistêmica), mas na 

média têm. No nível delas, elas conseguem ver o impacto que 

tem do processo anterior e o que impactarão no próximo. Elas 

podem não ter uma visão que chega até no cliente final, mas elas 

sabem de algumas coisas que podem pegar lá no cliente, ....pode 

influir na remuneração”; “Nessas reuniões de indicadores, a 

gente tenta sempre passar o máximo de visão sistêmica para os 

nossos funcionários, então ele sabe a importância dele dentro do 

sistema...”; “O que eu faço pode trazer ganho ou prejuízo. A 

gente também tem consciência do peso do nosso trabalho, a 

gente sabe que uma máquina que pára pode trazer prejuízo”. 
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A discussão dos resultados deste estudo pretende comparar o que é apresentado 

na literatura pesquisada com os dados obtidos em entrevistas e focus group na 

empresa pesquisada. São também comparadas as percepções dos três estratos e 

das três unidades da empresa objeto da pesquisa em relação aos assuntos 

abordados. As considerações finais ponderam sobre a pertinência, a utilidade e os 

limites do estudo, sobre a necessidade de sua ampliação e também sobre novas 

questões surgidas durante este trabalho, que merecem ser objeto de estudo 

futuro. 

 

A ocorrência da aprendizagem organizacional, foco deste trabalho, necessita, 

segundo Kim (1993), da existência de compartilhamento dos modelos mentais 

individuais, o que parece levar ao que Garvin (1998) denominou de transferência 

do conhecimento. É necessária também sua retenção na memória da 

organização, apontada por Kim (1993) como fator crítico de ligação entre a 

aprendizagem individual e a organizacional. Isto pressupõe a interação e a 

comunicação entre os indivíduos e formas de registrar o conteúdo do 

conhecimento. 

 

Considerando estes argumentos, os resultados mostraram que, na empresa 

pesquisada, existem algumas condições favoráveis à efetivação da aprendizagem 

organizacional. São elas: o livre acesso à informação, que é um meio de conseguir 

aprender individualmente, além do estímulo à interação e ao diálogo, da 

comunicação intensa e da redução do número de níveis hierárquicos,todos 

necessários para a aproximação das pessoas, para o compartilhamento dos 

modelos mentais individuais e para a transferência do conhecimento. Entretanto, 

parece que a aprendizagem organizacional fica prejudicada por fatores como a 

inexistência de mecanismos formais para a transferência do conhecimento, 

segundo a percepção da predominância de conhecimento na “cabeça das 

pessoas” e não na organização; pela existência de algumas pessoas que detêm o 

conhecimento e são procuradas para esclarecer dúvidas sobre a empresa ou para 
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solucionar problemas e, ainda, pelo fato de nem sempre as pessoas quererem 

repassar seu conhecimento.  

 

A falta de registro do conhecimento pode impedir a retenção da aprendizagem na 

organização. Esta condição aparece quando os entrevistados afirmam que, 

quando uma pessoa se desliga da empresa, seu conhecimento vai junto com ela. 

Embora existam registros, ainda que incipientes, decorrentes da aplicação da 

metodologia para a certificação ISO e do sistema da qualidade, parece faltar um 

meio próprio e sistematizado de registro, adequado às necessidades da empresa. 

 

A comunicação é indicada por diversos autores (Zarifian – 1992; McGill et al. –

1993; Garvin – 1993; Nonaka et al. – 1997; Finger et al. – 2001;) como fator 

necessário a uma organização de aprendizagem. Esses autores falam 

respectivamente de comunicação eficiente, permeabilidade de fronteiras na 

organização, redução dos níveis hierárquicos, socialização e externalização, 

circulação de informação e sistema de gestão da informação. 

 

A análise dos dados da pesquisa revelou que, na empresa pesquisada, a 

comunicação parece se tornar mais eficiente pela utilização de alguns recursos, 

como os Fóruns, os ‘Correspondentes da Comunicação’ e o Sistema Integrado de 

Comunicação, embora este último ainda não esteja em pleno funcionamento. 

Além disso, a redução do número de níveis hierárquicos e a inexistência de 

barreiras entre eles também podem ser considerados fatores que melhoram a 

comunicação. 

 

Contudo, as entrevistas mostraram algumas condições que parecem ser 

desfavoráveis à comunicação, como: a pouca estruturação da comunicação, a 

baixa velocidade de circulação da informação e a resistência de algumas pessoas 

ao diálogo. Alguns mecanismos como o ‘Diálogo Aberto’ e a ‘Avaliação 360o’ 

podem ser considerados como formas de estimular a interação entre as pessoas, 

embora, às vezes, esses diálogos sejam considerados de mão única, não 
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alcançando os objetivos pretendidos. Além disso, os resquícios da cultura anterior, 

mais rígida, que não dava espaços para questionamentos, podem criar, conforme 

avaliam os entrevistados, uma barreira inconsciente, que impedindo que o diálogo 

ocorra com a intensidade pretendida. A falta de tempo aparece como fator 

impeditivo de intensificação do diálogo, assim como a inexistência de um horário, 

no dia-a-dia, especificamente criado pela empresa, para que as pessoas 

consultem os veículos de comunicação disponíveis. 

 

Para garantir que a aprendizagem organizacional seja efetivada, é preciso que a 

organização ofereça ainda outros recursos, como: trabalho em equipes que, 

segundo Nonaka et al. (1997), desempenham papel fundamental na criação do 

conhecimento, pois proporcionam um contexto comum em que os indivíduos 

podem interagir; estímulos aos diálogos presenciais, que, segundo McGill et al. 

(1993), possibilitam a reflexão coletiva.  

 

Na empresa pesquisada, embora o trabalho não seja estruturado em equipes, em 

seu sentido estrito, há trabalhos em grupos multidisciplinares, que podem ser 

considerados equipes, ou ainda, podem ser classificados como trabalhos por 

projeto, representados pelos fóruns que tratam de assuntos específicos. A 

exposição a situações em que as pessoas se deparam com tarefas diferentes 

daquelas a que estão acostumadas pode levar a novas aprendizagens e pode 

constituir-se em oportunidades para a aquisição de novas competências. 

 

A reflexão coletiva é, para Senge (1998), condição necessária ao estabelecimento 

de uma visão compartilhada ou para o questionamento de pressupostos (Argyris e 

Schön – 1978; Zarifian – 1992; McGill et al. - 1993) e aparece também na 

‘externalização’, em Nonaka et al. – 1997. 

 

Na empresa em estudo, a ‘Sala Pensar Juntos’, o MASP e os Fóruns podem ser 

considerados meios de estimular a reflexão coletiva, entretanto, parece que as 
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atividades e obrigações do dia-a-dia resultam em pouca disponibilidade de tempo 

e de condições para sua efetivação. 

 

A possibilidade de inovação é apontada por Garvin (1993) como um dos fatores 

facilitadores da construção de uma organização de aprendizagem. Brown et al. 

(1991) atribuem à aprendizagem a ligação entre a inovação e o trabalho. Há 

alguns sinais de inovação na empresa estudada, demonstrados pela importância 

dada a ela pela alta gestão, pelo estímulo oferecido pelos trainees, pela ‘Sala 

Pensar Juntos’ e pela criatividade das pessoas. Parece, contudo, que tais 

evidências estão encobertas pela falta de mecanismos bem definidos para o 

tratamento das idéias sugeridas. As pessoas se ressentem de mais tempo para 

refletir sobre novas idéias e também indicam a falta de feedback para as 

inovações propostas como um desestímulo à inovação.  

 

McGill et al. (1993) citam a experimentação e os insucessos, como oportunidades 

que possibilitam aprender sobre e com a experiência. Crossan et al. (1999) 

apontam como uma das premissas de sua teoria de aprendizagem organizacional 

a tensão entre a pesquisa de novos caminhos e a exploração do que foi 

aprendido. Brown et al. (1991) enfatizam também a importância da prática para a 

interação entre trabalho, aprendizagem e inovação. O ‘aprender trabalhando’, 

proposto por Brown et al. (1991), indica a prática e a experiência como fatores 

essenciais para a aprendizagem. 

 

Em relação à experimentação, parece ser unânime, na empresa objeto deste 

estudo, a percepção de que há espaço para que ela ocorra, mas parece haver um 

impedimento causado pelo receio que as pessoas têm de errar, não tanto pela 

punição, mas pela gravidade do que pode ocorrer com um erro. Além disso, a 

pressa do dia-a-dia parece impedir a reflexão sobre a experiência, de modo que 

nem sempre é possível aprender com ela ou com o erro.  
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McGill et al. (1993) consideram a mudança como oportunidade de melhoria, 

aumento da experiência e promoção da aprendizagem. Fleury et al. (1997) 

apontam a estreita ligação entre o processo de mudança e o processo de 

aprendizagem e a necessidade de que este último seja contínuo para garantir a 

continuidade do primeiro.  

 

A necessidade de mudar, percebida por praticamente toda a organização, parece 

levar à mudanças estruturais e conceituais, que se traduzem em oportunidade 

para a evolução, o desenvolvimento e o crescimento das pessoas, tanto vertical 

como horizontal. Porém, a rotina, os resquícios da cultura anterior, a falta de 

entendimento sobre o crescimento na horizontal e o pouco preparo do pessoal 

para processar a informação aparecem, nas entrevistas e nos focus group, como 

fatores que, às vezes, podem impedir o crescimento e o desenvolvimento, embora 

haja estímulos, como as promoções pelo autodesenvolvimento. Além dos 

resquícios da cultura do ‘eu penso, você executa’, a centralização do poder 

decisório também foi apontada como fator que pode retardar a aprendizagem.  

 

O pensamento sistêmico é um dos requisitos apontados por Senge (1998) e 

McGill (1993) para que se constitua uma organização de aprendizagem. Finger et 

al. (2001) também o indicam como uma das habilidades que capacitam a 

aprendizagem no nível individual. 

 

Este aspecto, entretanto, ainda não parece estar consolidado na organização 

pesquisada como um todo, embora se note um esforço da alta gestão e das 

chefias, para fazer com que todas as pessoas consigam pensar de forma 

sistêmica, ou seja, percebendo-se como parte de um processo, onde sua atuação 

interfere no resultado do todo. 

 

A análise dos resultados da pesquisa permitiu perceber algumas coincidências e 

também divergências na visão dos três estratos e das três unidades em relação 
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aos assuntos estudados na empresa. São coincidentes as visões dos estratos e 

das unidades no que se refere à: 

 

− falta de mecanismos para a transferência e a retenção da memória 

organizacional; 

− deficiência na comunicação;  

− ausência de um meio efetivo de tratamento de novas idéias;  

− falta de consolidação da visão sistêmica na empresa como um todo.  

 

As visões também coincidem em relação ao reconhecimento da: 

 

− possibilidade de experimentação;  

− existência de mecanismos que estimulam a reflexão coletiva (apesar de não 

haver uma sistemática para isso);  

− intensificação do processo de mudança e as oportunidades que ela traz. 

 

Além disso, há a percepção, nas três unidades, de que o medo de falar é um dos 

fatores que dificultam o diálogo. 

 

A falta de tempo e o foco em resultados aparecem como uma justificativa do 

estrato ‘Operacional’ para as diversas deficiências na empresa, por exemplo, a da 

transferência e retenção do conhecimento, a da comunicação, a da reflexão 

coletiva e a da experimentação. Esta última também é dificultada pelo receio do 

risco ou de que seu efeito, cause danos caros para a empresa. A falta de tempo 

também aparece na Unidade C como justificativa para o descompasso entre a 

intenção da empresa, em termos de gestão do conhecimento, e o que ocorre na 

prática. 

 

Parece que, pelo fato de não haver trabalho em equipe, no sentido estrito do 

conceito, ele é entendido de formas diferentes pelos três estratos. O entendimento 

sobre o diálogo também apresenta divergência entre os estratos. Embora todos 
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concordem que não há barreiras hierárquicas, o estrato ‘Operacional’ considera 

que o diálogo tem mão única, de cima para baixo, enquanto os outros dois 

estratos dizem que ele ocorre efetivamente nas duas direções.  

 

Além das questões que abrangem a empresa como um todo, existem alguns 

aspectos relativos às características específicas das unidades. A unidade C 

parece conviver ainda com duas culturas. Na unidade A, aparecem resquícios da 

rígida cultura anterior. As unidades A e C parecem ter um quadro de pessoal com 

personalidade muito fechada e inibida. Esses fatores podem justificar a pouca 

intensidade do diálogo.  

 

Considerações finais 

 

Este trabalho tentou aproximar os conceitos apresentados na literatura com a 

pesquisa empírica. Esta aproximação foi realizada por meio da criação de 

categorias que, em alguns casos, aglutinaram diversos conceitos. 

 

A literatura levantada, ainda que rica em discussão de conceitos e proposições 

teóricas, nem sempre apresenta instrumentos específicos para a verificação, na 

prática, de como se dá a aprendizagem organizacional e quais as características, 

na organização, que facilitam esse processo. A categorização que foi utilizada 

neste trabalho, nem sempre permitiu a objetividade necessária e pretendida em 

um estudo científico. Entretanto, apesar das limitações, este estudo é uma 

tentativa de verificar, na prática, como se dá a aprendizagem na organização e 

quais as características organizacionais que contribuem para esse processo. É 

também possível que possa ser de utilidade para a empresa pesquisada, pois 

poderá fornecer subsídios que a ajudarão a identificar pontos de melhoria relativos 

aos assuntos estudados. 

 

Quanto à metodologia utilizada neste estudo, cabe comentar que ela tem seus 

limites definidos pelo restrito número de pessoas participantes das entrevistas e 
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dos focus group. Isto justificaria a necessidade de expandir a pesquisa, com um 

número maior de pessoas para uma avaliação mais completa. 

 

Por fim, cabe ressaltar que o rico material coletado nas entrevistas e nos focus 

group apresenta muitas nuances e meandros que mereceriam um estudo mais 

aprofundado e detalhado, mas que não foram explorados neste estudo, uma vez 

que foi necessário estabelecer limites e fazer alguns recortes para garantir a 

objetividade do trabalho. 

 

Esta pesquisa, contudo, permitiu identificar alguns pontos de melhoria que 

poderão ser implementados pela empresa estudada, para o incremento de sua 

aprendizagem. Entre eles, pode-se citar a criação e a efetivação de meios para a 

transferência e a retenção do conhecimento; a sinalização mais evidente de 

mudanças na cultura, reduzindo o receio de expressão das pessoas; a efetivação 

do canal para novas idéias. Além disso, parece necessário haver uma 

compatibilização entre a busca por resultados e a abertura de espaços para a 

comunicação, a reflexão coletiva e a experimentação, uma vez que essa busca de 

resultados parece provocar falta de tempo para essas atividades. Perguntas de 

pesquisa permanecem após esta investigação: Como aproximar ainda mais os 

conceitos desenvolvidos na literatura da prática das empresas? É possível a 

construção de questionários que investiguem a totalidade dos funcionários para se 

alcançar uma visão abrangente do tema para as empresas? Essas questões 

podem ser úteis para futuros projetos a serem realizados para aprofundar e 

enriquecer a construção do conhecimento sobre a aprendizagem organizacional. 
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ANEXO I 

 

RECURSOS E INSTRUMENTOS DA EMPRESA PESQUISADA PARA 

ESTÍMULO DA COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO E REFLEXÃO. 

 

GLOSSÁRIO 

 

Os conceitos enunciados neste glossário refletem o entendimento da empresa 

pesquisada. 

 

Correspondentes da Comunicação – são um grupo formado por pessoas das 

diversas áreas da empresa e que são responsáveis por desenvolver a 

comunicação interna, verificando como a informação está chegando, ajudando na 

interpretação e procurando encaminhar as necessidades identificadas de cada 

área. 

 

Diálogo Aberto – são reuniões mensais em que participam o presidente, os 

diretores e o pessoal operacional em que há abertura para fazer perguntas e 

discutir qualquer assunto de interesse dos participantes. Tem o objetivo de abrir o 

canal de comunicação com a alta gestão aproximando-a da base da organização. 

 

Fóruns – são comunidades de prática que têm o objetivo de compartilhar 

conhecimento para criar novos conhecimentos. 

 

Informe Executivo – é uma folha avulsa com um conjunto de informações que 

devem ser transmitidas pelas chefias pessoalmente a seus subordinados em 

reuniões específicas para esta finalidade. 
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MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas – metodologia utlizada 

para a solução de problemas aplicada por grupos cuja estrutura não obedece 

critérios hierárquicos mas de competência. 

 

MASP-M - Metodologia de Análise e Solução de Problemas e Melhorias – refere-

se à  mesma metodologia anterior incluindo a obtenção de melhorias. 

 

Mesa redonda com a alta direção – reunião trimestral em que se nivelam os 

entendimentos entre a direção e a gerência. 

 

Milhas do conhecimento – é um programa que estimula a troca de experiências 

e a transferência de conhecimento. Consiste em conferir pontos às pessoas que 

formalmente compartilharem seu conhecimento e sua experiência por meio de 

cursos ou palestras para as pessoas da empresa. As pessoas que recebem o 

curso ou palestra também ganham pontos. Esses pontos são acumulados e 

podem ser trocados por livros, cursos, assinatura de uma revista. Este é um 

projeto que ainda está iniciando. 

 

Projeto Pensar Juntos – movimento criado para estimular a criação, 

disseminação e compartilhamento do conhecimento e de experiências. Visa a 

busca de soluções e caminhos inovadores. 

 

Remadas – São os movimentos que a empresa deve fazer para realizar os 

objetivos estratégicos propostos. É uma forma de alinhar todos os envolvidos na 

execução da estratégia. Sinteticamente pode ser definido como: Remada = 

Alinhamento + Movimento. 

 

Sala Pensar Juntos – espaço criado em cada uma das unidades da empresa 

para a implementação das ações do projeto Pensar Juntos, com acesso livre a 

todos os funcionários. Possui terminais de computadores para pesquisas, 

consultas e registros de idéias e opiniões na Intranet e à rede local, com 
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perspectivas de ampliação para acesso à Internet. As paredes da sala são 

utilizadas para divulgar diversos tipos de informação: Parede da Estratégia, onde 

pode ser acompanhada a evolução das estratégias da empresa e as remadas, por 

meio dos respectivos indicadores; Parede do Mercado, que mostra o desempenho 

comercial da empresa (volume de vendas e satisfação dos clientes) e dos 

concorrentes; Parede da Informação onde fica o quadro de avisos ‘Aqui Você Fica 

Sabendo’, com notícias e acontecimentos de interesse dos funcionários.  

 

Sistema Integrado de Comunicação Interna – uma de suas diretrizes é criar um 

processo integrado e sustentado em informação e interação para o fortalecimento 

da imagem e reputação empresarial e para a consolidação do sentimento de 

pertencer. Pressupõe o envolvimento das lideranças como principais agentes na 

condução e incentivo do processo.  

 

Fazem parte deste sistema os seguintes meios de informação e integração: 

 

a. Direto do Forno Corporativo – dirigido aos empregados e terceiros, tem o 

objetivo de informar e registrar acontecimentos administrativos, 

operacionais, eventos e assuntos da área de Desenvolvimento 

Organizacional . 

 

b. E-mail – para empregados com acesso a computadores, tem o objetivo de 

agilizar e racionalizar o fluxo de informações operacionais e gerenciais. 

 

c. Intranet – para empregados e terceiros que têm acesso à Intranet, tendo o 

objetivo de acompanhar a evolução das estratégias (remadas). 

 

d. Jornal Integração – dirigido a empregados, familiares e terceiros tem o 

objetivo de formar conceitos por meio do trabalho do contexto, de oferta de 

elementos para reflexão e da valorização e reconhecimento das pessoas. 
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e. Quadros de Avisos ‘Aqui Você Fica Sabendo’ – dirigido aos empregados 

e terceiros tem o objetivo de informar e registrar acontecimentos 

específicos de cada unidade e assuntos de interesse das pessoas. 

 

Vivendo e aprendendo – é um programa que visa valorizar os funcionários 

patrocinando o sonho de um deles e que não precisa estar relacionado com o 

trabalho, mas com os valores da empresa que são: integridade, coerência, 

transparência, respeito ao indivíduo, vontade, respeito à saúde, respeito ao meio 

ambiente.   
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ANEXO II 

ESTRUTURA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

DA EMPRESA PESQUISADA 

 

Fonte: material produzido pela consultoria Andersen Consulting para a empresa pesquisada. 

Avaliação de 
Desempenho
Avaliação de 
Desempenho

Avaliação de 
Competências
Avaliação de 

CompetênciasAvaliação de MetasAvaliação de Metas

Profissionais*Profissionais*

Auto Avaliação + 
Avaliação do Superior + 
Reunião de Consenso

Auto Avaliação + 
Avaliação do Superior + 
Reunião de Consenso

360 graus360 graus

Técnico-
funcionais*
Técnico-

funcionais*

SuperiorSuperior

Planejamento 
Estratégico

Competências 
Organizacionais

Remuneração Variável Plano de ação para Desenvolvimento
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ANEXO III  

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Para a realização deste roteiro foi utilizada uma síntese dos conceitos descritos na 

literatura, procurando identificar, especialmente os seguintes aspectos: 

transferência e registro do conhecimento, comunicação e diálogo, reflexão 

coletiva, inovação, experimentação, mudança, pensamento sistêmico. 

 

− Estrutura organizacional a área. 

− Formas de realização do trabalho – individual, por equipe, por projetos ou 

outras formas. 

− Fronteiras e interfaces com as demais áreas da empresa. 

− Existência de registros e documentação efetivos na empresa. Tipos de 

registros. 

− Utilização de metodologias do tipo CCQ (círculo de controle da qualidade), 

grupos de melhoria, caixa de sugestões, etc. 

− Existência de sistemas de informação e comunicação. Verificar se estão sendo 

efetivamente utilizados. 

− Utilização de mecanismos para tratamento, armazenamento e divulgação da 

informação, e de sistemas de apoio à decisão. 

− Existência de redes informais de comunicação e sua importância ou influência 

na empresa. 

− Abordagem dada à questão da especialização e da multifuncionalidade na 

empresa. 

− Forma de tratamento de novas idéias na empresa. 

− Existência de estímulo à experimentação. 

− Ocorrência de investimentos da empresa em desenvolvimento dos 

funcionários. 

− Intensidade de mudanças e formas de lidar com elas. 
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ANEXO IV 

 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL É: 

 

 

1
Onde os funcionários aprendem a operar os equipamentos e ficam por dentro da estratégia da 
empresa.

2
Uma enorme ferramenta. É a forma de se aprender a fazer certo. É a forma onde as pessoas irão 
aprender a saber o certo do errado. Passa a entender a razão de tudo em nossa vida.

3 É quando você recebe um curso e tira muito proveito do que você aprendeu.

4
a capacidade e as condições (cultura, clima) da organização em se transformar contínua e 
rapidamente às novas condições de competição do ambiente externo de negócios.

5
Possibilidade de compartilhar os conhecimentos com o grupo ou equipe de trabalho dentro da 
organização.

6
Na minha opinião aprendizagem é a firma dar oportunidade para o funcionário se qualificar na sua 
função.

7
Obter conhecimento profissional para aplicar no dia-a-dia ou em seu serviço, em seu benefício e da 
empresa em que trabalha.

8 É tudo que nos dá condições de trabalharmos com um grau de bem-estar, que nos satisfaça, e 
9 Estar preparado para os desafios.

10 Estrutura e informação para a realização de um trabalho consciente.

11
Evoluir dentro do padrão organizacional da empresa, como conceitos do 5S, técnicas de 
aprendizagem modernas.

12
Uma forma mais técnica de aprendizagem, temos várias maneiras de aprender, organizacional é uma 
delas.

13 Uma maneira de você estar acompanhando o desenvolvimento global que gira em torno da pessoa.

14
É um conjunto de processos que proporciona crescimento tanto para a empresa quanto para os 
colaboradores, é a troca de informações, experiências, treinamentos, etc...

15

O processo que se desenvolve nas empresas tomando-se como entrada a cultura da empresa, as 
pessoas, as diversas condutas produzidas como saídas o estabelecimento e a produção do 
conhecimento.

16

Empresa que busca redesenhar seus processos, através dos movimentos que o próprio mercado 
acaba impondo, pois nos dias de hoje a organização deve estar atenta e ser dinâmica às mudanças 
que se fizerem necessário. É certo que um ponto que influi bastante é a questão cultural, em umas é 
mais fácil do que outras.

17 Tudo aquilo que aprendemos dentro e fora da organização e utilizamos em prol da organização.

18
A capacidade e as condições (cultura, clima) da organização em se transformar contínua e 
rapidamente às novas condições de competição do ambiente externo de negócios.

19

Um sistema no qual todas as pessoas que fazem parte da organização trazem conhecimentos que 
serão partilhados ao grupo completo. Além disso, existem "conceitos" e a cultura da própria 
organização que também serve de "fonte de conhecimento". Todas as competências "exigidas" pela 
organização devem ser trabalhadas e transmitidas num complexo sistema chamado aprendizagem 
organizacional. 

20 É o crescimento cultural e tecnológico dentro da organização.

21

O conjunto de valores da empresa, ministrados aos colaboradores. Nos valores envolvem a cultura da 
empresa e como serão utilizadas as normas e procedimentos do dia-a-dia. Dentro da cultura de RH 
serão avaliadas as competências e disponibilizados treinamentos específicos para os colaboradores.

UNIDADE A- Aprendizagem organizacional é:
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1
Envolvimento, compromisso e crescimento diário e contínuo dentro de uma organização (instituição), 
ou mesmo fora da organização e sim para uma organização/vida.

2
É estar desenvolvendo capacidades de organização, aprendendo os conceitos e a cultura que a 
organização estipula.

3 Trabalhar em empresas organizadas, de forma simples e objetiva, facilitando os resultados.

4
Adquirir conecimentos através de seu trabalho, ensinar novas maneiras de exercer um trabalho, 
aprender com as pessoas.

5
Um aperfeiçoamento para a melhoria contínua dos processos internos de uma organização. No meu 
ponto de vista, com um foco principal nas pessoas.

6

A meu ver este tema siginifica tudo aquilo que conseguimos desenvolver dentro de uma organização, 
sendo para nosso desenvolvimento ou desenvolvimento de outro. Também considera-se neste 
contexto tudo o que a organização nos oferece para este desenvolvimento. 

7

Atualmente todas as empresas buscam melhorar suas performances e resultados. Para que isto 
aconteça, precisamos ter funcionários competentes e comprometidos, ou seja, precisamos ter 
pessoas buscando este objetivo. Para mim, aprendizagem organizacional é a forma que a empresa 
gerencia os conhecimentos dos colaboradores e com isso, consegue alinhar estas competências 
com o objetivo final.

8

Os resultados de uma empresa dependem fundamentalmente das pessoas que atuam dentro da 
organização. Quanto maior o grau de conhecimento das pessoas que atuam na organização, maior a 
possibilidade de se conseguir realizar bons trabalhos em busca de melhorias e inovações. Assim, 
aprendizagem organizacional é o quanto a empresa proporciona de crescimento em termos de 
conhecimento a seus trabalhadores em busca de resultados cada vez mais expressivos. 
Normalmente, as grandes organizações investem mais neste item, pois tem mais consciência da 
importância do mesmo.

9

A assimilação de conhecimentos e experiências no contexto da empresa, a organização. É um 
processo estruturado, diferente a maior do que o mero aprendizado natural ou espontâneo por parte 
de cada componente da empresa. Trata-se de uma aprendizagem "linkada" às estratégias da 
organização.

10
Conhecimento adquirido em uma empresa através da vivência/experiência. Pode ser também um 
conhecimento adquirido via treinamento, formação.

11
Pode ser reflexo da cultura e também a forma com a organização evolui nos diferentes 
departamentos.
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1 Aprender a se organizar e como organizar uma empresa, e consequentemente a si próprio.
2 Fazer com que o conhecimento adquirido por alguns seja multiplicado por toda a organização.
3 Conhecimento do funcionamento das rotinas, normas e procedimentos da empresa.
4 Trabalhar com pessoas, no campo da sua capacidade.
5 É saber aprender e conhecer se organizando, atribuir um conhecimento com organização.
6 Contribuir com conhecimento para uma organização.
7 Aprender com a empresa, é adquirir experiências práticas/teóricas com a organização.
8 Aprender a se organizar dentro de uma estrutura, ou seja, dentro de uma empresa.

9

Trabalhar de forma diferente, de maneira a incentivar a participação de pessoas, com o objetivo de 
difusão de conceitos, novas maneiras de ser e fazer, e conhecimento. O resultado esperado é levar 
as pessoas à superação de obstáculos e busca de novos desafios. É motivador.

10

É uma forma de gestão, onde através de treinamentos e palestras aprendemos a cultura e valores 
que a empresa busca em um meio externo e transmitem a seus funcionários. Buscando a eficiência, 
qualidade, segurança, custos ... de seus produtos.

11

Entendo como crescimento e desenvolvimento da estrutura, a empresa como um todo, dos 
funcionários. Ele pode vir de diversas maneiras, seja por treinamentos, palestras ou cursos, ou por 
uma forma de gestão diferenciada, voltada para o aprimoramento profissional, melhorando a 
qualificação dos colaboradores. É desenvolver ainda a maneira de melhor estruturar a empresa, 
mudando a visão de pontual para sistêmica.

12

É o processo de produção de conhecimento dentro de uma empresa. Esta produção de 
conhecimento ela pode ser desenvolvida a partir da capacitação dos profissionais aqui inseridos, 
treinamento técnico a partir da prática. A aprendizagem organizacional não se limita apenas em 
capacitação, etc. Mas também em toda a dinâmica socioeconômica que as empresas estão 
atualmente.

13

É o movimento interno à organização que faz com que ela cresça no âmbito da geração de 
conhecimento, sendo que o gerador deste conhecimento é a capacidade de raciocínio crítico das 
pessoas, a interação existente entre as próprias pessoas e entre as pessoas e o sistema interno da 
organização.
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UNIDADE C - Aprendizagem organizacional é:


