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ver a vida. Uma é pensar que não 
existem milagres e a outra é pensar 
que tudo é um milagre”. 

 

(Albert Einstein) 



RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo, analisar o processo de aprendizagem 

organizacional no corpo gerencial da TELEMAR – PA. Trata-se de um estudo de 

caso de caráter qualitativo, descritivo e exploratório, efetuado em uma empresa de 

telecomunicações, a TELEMAR – PA, onde foram desenvolvidas entrevistas com os 

gerentes da mesma. Para dar sustentação à pesquisa, utilizou-se uma 

fundamentação teórica composta de elementos que propiciassem um entendimento 

acerca dos conceitos, necessidades, barreiras, entre outros aspectos relacionados à 

aprendizagem. O presente estudo teve como objetivo investigar como a TELEMAR – 

PA desenvolve ambientes propícios à aprendizagem e como os gestores desta 

organização conseguem agregar inovação e participação como elemento de 

diferenciação. Os resultados alcançados com esta pesquisa ratificam o crescimento 

e tendência da empresa para desenvolver-se no aspecto tecnológico, no entanto, 

mostra uma descontinuidade no processo de aprendizagem, já que, apesar de 

oferecer recursos para tal, exemplo da Academia de Liderança e da Universidade 

TELEMAR, a empresa desvirtua-se no que diz respeito ao desenvolvimento do que é 

proferido.  

 

Palavras-chaves: Aprendizagem Organizacional; Gestão do Conhecimento; 

Participação. 

 



ABSTRACT 

 

This work is aimed at analyzing the organizational learning process  in the 

managerial corps of  TELEMAR - PA. This is a  qualitative, descriptive, and 

exploratory case study conducted at the telecommunications company, TELEMAR – 

PA, where its managers were interviewed. In order to give support to this research, 

we have used a theoretical foundation made up of elements that could produce an 

understanding of the concepts, needs, and barriers, among other aspects, related to 

learning. The present study had as its aim to investigate how TELEMAR – PA 

develops environments   that are propitious to learning, and how its administrators 

manage to aggregate innovation and participation as a differentiating element. The 

results reached through  this research confirm the company’s growth and its  trend  to 

develop in the technological aspect, however, they show discontinuity in the learning  

process because, although the company offers resources to this end, such as A 

Academia de Liderança  and  Universidade TELEMAR, it does not accomplish what it 

professes. 

 

Key-words:  Organizational Learning, Knowledge Management; Participation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A volatilidade do mercado tem sido fruto da instabilidade ambiental e dos 

céleres avanços tecnológicos que permeiam o mundo globalizado. Neste contexto, a 

abertura econômica proporcionou não somente a inserção de novas tecnologias, 

mas principalmente uma ampliada rede de informações e observações que vem 

colocando as empresas diante do desafio da transformação. 

Os mercados, estando atualmente mais competitivos, requerem 

competência e respostas rápidas das empresas, na busca por diferencial competitivo 

e inovação. Neste trabalho, estas questões são tratadas à luz de uma clássica, mas 

atual, temática da teoria das organizações: a aprendizagem organizacional. Todo 

este dinamismo no macro cenário, demanda constantes qualificações e agilidade 

nas organizações e que estas saibam usar, de forma adequada, seus ativos, dentre 

estes, o conhecimento organizacional. A aprendizagem organizacional tem-se 

mostrado como uma estratégia competitiva capaz de desencadear mudanças 

sustentadas, especialmente em questões centradas no conhecimento. 

Assim, pode-se apresentar pelo menos dois motivos pelo qual a 

aprendizagem organizacional tem-se destacado no campo das organizações. 

Primeiro, porque a aprendizagem organizacional tem buscado desenvolver 

estruturas e sistemas mais ajustáveis e competentes para responder positivamente 

às mudanças, tendo sido utilizada, principalmente no campo organizacional, por 

autores, como: Argyris e Schön ( 1978), Drucker (1993), Garvin (2002), DiBella e 

Nevis (1999), Senge (1998), entre outros. 

Segundo, porque se tornou fator chave de competitividade das 

organizações, principalmente por fornecer concepções e ferramentas para lidar com 

a evolução tecnológica, de produtos e serviços, convertendo tal evolução em uma 

nova linguagem no trato das mudanças. Assim, pode-se dizer que a aprendizagem 

organizacional vem propiciando integrar os diversos níveis de análise (grupal, 

individual e organizacional), utilizados neste trabalho, considerados benéficos para 
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enfatizar a natureza agregadora e societária das organizações. 

A necessidade de adequação das organizações às mudanças ambientais 

implica a necessidade da investigação de novos desenhos de gestão e de solução 

dos problemas. Por conseguinte, os processos administrativos são ligados a uma 

constante mudança, mas as coalizões dominantes existentes nas organizações 

reagem de forma direta e, principalmente, de forma indireta às mudanças do atual 

"status" de poder na organização. Os processos de aprendizagem organizacional de 

duas voltas (ARGYRIS; SCHÖN, 1978), ao permitir o questionamento das variáveis 

controladoras subjacentes às práticas de gestão, possibilitam mudanças concretas 

nas relações de trabalho.  

Assim, como em qualquer ciclo de transformação, existem as classes 

dominantes (organizações estáticas, que não aprendem) e emergentes 

(organizações aprendizes), porém somente estas últimas continuarão vivas, já que o 

espaço no ambiente está reservado para empresas que geram conhecimento, e 

conseqüentemente, atendem às exigências do mercado. 

Esta reação à transformação ocorre em níveis distintos de amplitude nos 

diversos segmentos compreendidos pela organização, sindicatos, clientes e a 

própria sociedade, o que despertou ainda mais o interesse do autor pelo estudo, já 

que assim, poder-se-á analisar como as organizações, em especial a TELEMAR - 

PA, tem reagido frente às mudanças impostas no contexto organizacional. 

Independentemente da lógica e da racionalidade de uma mudança, as 

pessoas irão criar barreiras se estas forem impostas. Deve-se considerar que as 

pessoas não criam resistência à mudança em si. Na realidade, elas criam resistência 

a terem que mudar (CARR et al., 1992). 

Essas mudanças atingem os mais diversos segmentos de organizações 

pública e privada e também o terceiro setor. A velocidade destas transformações 

repercute no processo decisório, tornando-o descontínuo e fragmentado, impondo 

complicações à eficiência e eficácia da gestão (PEREIRA; SPINK, 1999). Para os 

autores, as práticas burocráticas utilizadas por algumas organizações não atendem 
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às demandas da eficiência e efetividade exigidas pelo mercado. 

Os alicerces de um modelo de gestão orientado exclusivamente para a 

gestão burocrática e funcional têm levado um alto grau de dificuldade à gerência, 

tanto no ato de criar como executar, já que não consegue conter a crescente 

complexidade da atividade empresarial, em virtude da centralização das decisões. 

A visão do funcionário dependente, doutrinado e conformado, que era 

considerado como base do funcionamento das organizações, hoje é cada vez mais 

questionada e vem dando espaço à nova visão de “funcionário do conhecimento”, 

com mais autonomia e liberdade pessoal (MCLAGAN, 2000). Segundo o autor, os 

valores que antes eram aceitos no âmbito organizacional, tais como centralização, 

previsibilidade, recursos abundantes, etc. tornaram-se, em parte, inválidos no 

conceito sócio-econômico das organizações. 

São inúmeras as práticas de gestão utilizadas pelas empresas 

consideradas modernas, objetivando alcançar altos níveis de inovação. Segundo 

Kaplan e Norton (2002), algumas práticas são testadas e aprovadas cientificamente 

como a gestão da qualidade total, just-in-time, a reengenharia, o planejamento 

estratégico organizacional, o empowerment, a gestão participativa e a gestão do 

conhecimento, etc. 

Em qualquer caso, a melhoria do estilo gerencial depende 

fundamentalmente de uma gestão voltada para a participação dos funcionários e da 

possibilidade de geração e aplicação do conhecimento. Estas duas práticas de 

gestão tendem a aproximar os objetivos individuais dos objetivos organizacionais, já 

que possibilitam aos funcionários formarem idéias e traduzí-las em proposições e 

ações (BENNIS; BIEDERMAN, 1999). 

Ainda segundo os autores, o desafio das organizações está na sua 

capacidade de mudar e aceitar que os métodos tradicionais de gestão sejam 

substituídos por modelos que, cada vez mais, incentivam os funcionários a lançar-se 

em busca do conhecimento e, com isso, participarem não apenas da formulação de 

objetivos organizacionais, mas também do processo decisório a eles vinculados. 
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Trata-se da construção de organizações inteligentes, aprendizes e 

participativas, sendo estes três aspectos, fomentadores da eficiência, eficácia e 

efetividades organizacionais, justificados pelo fato que as empresas que antes 

distribuíam bens e produtos tangíveis estão dando lugar às empresas que produzem 

conhecimento e informações (DRUCKER, 1993). É neste sentido que se busca a 

superação do modelo clássico de gestão centrado na racionalidade burocrática, 

como sugerem Pinchot, G e Pinchot, E. (1995) ao apontar o poder das pessoas 

expresso pelo uso da inteligência de todos, como estratégia de conquista de 

mercado. A aprendizagem Organizacional é, potencialmente, capaz de efetuar esta 

transição.  

 

1.1 Problema da Pesquisa 

 

Nos últimos anos, passou-se a perceber um consenso entre os gestores 

no que diz respeito à urgência em se transformar simples organizações em 

organizações de aprendizagem, tomando como base a inovação, tanto de processos 

de gestão como de produtos e serviços, já que é por meio da aprendizagem que se 

torna possível entender o ambiente e propor mudanças consistentes e necessárias 

para garantir o fortalecimento das empresas. 

Assim, mesmo com a, ainda, grande presença de organizações que se 

valem de modelos hierárquicos para gerenciarem seus processos, concentrando a 

aprendizagem e a inovação no topo do sistema, as “organizações aprendizes” têm 

buscado se diferenciarem e tornarem-se competitivas, criando ambientes propícios 

às mudanças e inovações, e cultuando a máxima do “aprender para continuar 

aprendendo”. Portanto, o acesso ao “mundo da aprendizagem” não está na 

formalidade dos mecanismos, mas no estabelecimento de um ambiente onde a 

harmonia organizacional parta do aprendizado individual e da interação de grupos 

(GARVIN, 2002). Em grande medida, trata-se da capacidade de se desenvolver uma 

nova visão de mundo, pondo em xeque práticas tradicionais e pressupostos 
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arraigados. 

Com isso, passa-se a questionar: De que forma a TELEMAR – PA tem 

viabilizado a formação de um ambiente que propicie a aprendizagem? E como os 

gestores desta organização têm trabalhado a aprendizagem como vetor de 

competitividade? 

 

1.2 Pressupostos Teóricos 

 

Com o desenvolvimento deste estudo, pretende-se confirmar que: 

• Existem ambientes propícios ao processo de aprendizagem 

organizacional na TELEMAR – PA; 

• É através da aprendizagem que os indivíduos aprimoram seus 

conhecimentos e se tornam os grandes diferenciais competitivos das 

organizações; 

• A gestão organizacional por meio da aprendizagem organizacional, 

favorece a composição de ambientes fortalecidos pela inovação e pela 

participação dos funcionários; 

• A aprendizagem organizacional conduz as organizações ao 

rastreamento, filtragem, transformação e disseminação de informações 

efetivamente importantes para todo o processo organizacional. 
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1.3 Justificativa da Pesquisa 

 

As organizações vêm buscando, cada vez mais, aprimorar e fortalecer 

sua gestão. Assim, tornou-se necessário entender o que realmente faz a diferença 

para as organizações? O que leva uma organização a obter destaque enquanto 

outras sucumbem em um mesmo ambiente competitivo? Trata-se da busca de um 

entendimento para a grande distância entre empresas de um mesmo setor, que 

muitas vezes trabalham em condições semelhantes, mas que apresentam 

desempenhos muito diferentes. 

Assim, embora este trabalho não seja de cunho comparativo e, sim, um 

estudo de caso único, exploratório, descritivo e com análise qualitativa, ele justifica-

se pela necessidade do pesquisador de buscar um entendimento acerca do 

questionamento anterior, bem como, pelo compreender como as organizações 

podem alcançar a eficiência e a eficácia através da aprendizagem e do 

conhecimento de seus empregados. 

Este tema também despertou o interesse do pesquisador pela carência de 

estudos acadêmicos na Telemar – Pa, bem como, pela forte transformação sofrida 

pela empresa com a desregulamentação e privatização do setor de 

telecomunicações. Além disso, trata-se da construção de conhecimentos e 

consolidação de grupo de pesquisa do Mestrado Profissional em Administração da 

Universidade Federal do Ceará, que observam os estudos organizacionais como 

conversações (CLEGG, 1998). Neste sentido, há uma articulação com outros 

trabalhos, como os de Freire Júnior (2005) e Furtado (2005), ainda em andamento, 

que seguem a linha de investigação no setor de telecomunicações, bem como, ao 

projeto de pesquisa “Aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de novas 

competências no setor de telecomunicações do Ceará”, do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, patrocinado pelo CNPq e orientado pelo 

professor Doutor Augusto César de Aquino Cabral, que também orientou este 

trabalho, e um esforço de construção de conhecimento, tanto em relação ao setor 

econômico enfocado, o de telecomunicações, quanto em relação a abordagem 



 18 

teórica, a aprendizagem organizacional. 

Sabe-se que, tendenciosamente, as organizações desenvolvem-se e 

aperfeiçoam seus mecanismos como forma de facilitar a célere aprendizagem e sua 

ratificação no ambiente. Este por sua vez torna-se propício ao desenvolvimento tanto 

dos indivíduos quanto dos grupos, que por meio de uma gestão participativa, 

contribuem para o sucesso da organização. Assim, poder-se-á encontrar neste 

ambiente, indivíduos pautados na aprendizagem, no conhecimento e na 

participação, sendo estes os elementos impulsionadores da organização. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Gerais 

 

O objetivo deste trabalho é investigar como a TELEMAR-PA desenvolve 

ambientes propícios à aprendizagem e como os gestores desta organização 

conseguem agregar inovação e participação como elemento de diferenciação. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Para que se chegue ao objetivo geral, faz-se necessário seguir os 

seguintes objetivos específicos: 
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• Identificar a existência de ambientes que propiciem a aprendizagem 

organizacional na TELEMAR - PA 

• Avaliar de que forma a aprendizagem contribui para o 

desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento dos indivíduos e 

os torna verdadeiros diferenciais competitivos de suas organizações; 

• Identificar de que maneira a gestão organizacional com base na 

aprendizagem favorece a composição de ambientes fortalecidos pela 

inovação e pela participação dos funcionários; 

• Analisar de que maneira a aprendizagem organizacional conduz as 

organizações ao rastreamento, filtragem, transformação e 

disseminação de informações efetivamente importantes para todo o 

processo organizacional. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está estruturado em quatro partes. A primeira é constituída por 

esta introdução. Iniciada com a delimitação do tema, faz-se, em seguida, a definição 

do problema da pesquisa, dos pressupostos teóricos, justificativa da pesquisa e, por 

fim, o estabelecimento do objetivo principal e dos específicos.   

A segunda parte trata do referencial teórico, onde se faz por meio de uma 

revisão bibliográfica, o levantamento da literatura pertinente, com a síntese de 

diferentes conceituações e abordagens acerca da aprendizagem organizacional, 

valendo-se de vários aspectos de entendimento e aplicação ao contexto 

organizacional. Dentre os temas abordados, destacam-se A Aprendizagem 

Organizacional: Origem e Conceitos, Modelos de Aprendizagem Organizacional, O 

Conhecimento Organizacional e A Participação nas Empresas. 
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A terceira parte caracteriza-se pela apresentação do estudo de caso da 

empresa TELEMAR - PA, que corresponde a uma unidade da Telemar Norte-Leste 

Participações S.A. tida como a maior empresa do setor de telecomunicações do 

Brasil, tanto em tamanho, quanto em faturamento. Na apresentação feita, destacam-

se os seguintes elementos: O Setor de Telecomunicações, A Privatização e a 

Concepção da TELEMAR e História e Evolução da Telemar. 

Na quarta parte deste trabalho, são apresentados os aspectos 

metodológicos da pesquisa, e sua classificação quanto aos meios, aos fins, e a 

natureza. São também apresentadas as ferramentas de pesquisa, sua aplicação e 

procedimentos de análise e coleta de dados. 

Na quinta parte, são apresentadas as conclusões do trabalho, sendo 

demonstrados os resultados do estudo, em confronto com seus pressupostos e são 

desenvolvidas as considerações finais. 
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2 A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver o referencial teórico que serve 

de sustentação para a dissertação como um todo. Seus principais elementos são: 

Aprendizagem Organizacional, onde serão abordados os conceitos e modelos; 

Gestão do Conhecimento, que explorará os conceitos e sua utilização como 

diferencial competitivo, assim como o mapeamento do conhecimento; E por fim,  a 

participação, onde serão abordados os conceitos, sua aplicabilidade nas empresas, 

bem como, as estratégias de participação. 

A complexidade do ambiente e as pressões que este exerce sobre as 

organizações, têm levado as mesmas a se questionarem quanto suas 

potencialidades e habilidades. Assim, a aprendizagem organizacional (AO) vem 

sendo apontada, por alguns autores, entre eles Senge (1998), Easterby–Smith et al. 

(2001) e Garvin (2002), como sendo uma das ferramentas de maior relevância para 

organizações que buscam estabilidade e crescimento competitivo. 

Assim, a aprendizagem organizacional passou a ser vastamente 

explorada na literatura de diversos campos do conhecimento que buscam tornar 

estruturas e sistemas organizacionais mais eficientes e eficazes, capazes de 

apresentar resposta positivas frente às mudanças (SENGE, 1998).  

Para Easterby–Smith et al. (2001), dois pontos têm sido significativos para 

o desenvolvimento do campo da aprendizagem. Primeiro, o fato da temática ter 

despertado o interesse de acadêmicos de diferentes área e disciplinas que até então 

haviam manifestado pouco interesse em questões relativas à aprendizagem. Assim, 

os autores afirmam que a experiência é um elemento de alavancagem do indivíduo e 

que o torna mais produtivo em suas ações. Segundo, pelo grande valor comercial da 

aprendizagem organizacional. 

Hoje, a legitimidade da aprendizagem organizacional é globalmente 

reconhecida. Segundo Garvin (2002), os gestores passam a encarar o conhecimento 
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como uma ferramenta chave das organizações e fonte de diferencial competitivo. 

Segundo o autor, os gestores vêem o aperfeiçoamento das ações como fontes de 

maior produtividade e desenvolvimento, devendo ser difundido e implantado em 

passo acelerado o processo de aprendizagem. Assim, passam a visualizar a 

criatividade como substanciais para o bom rendimento diante dos novos desafios do 

mercado. De acordo com o autor, em virtude deste contexto, torna-se problemático 

encontrar um gerente que pelo menos não reconheça a relevância da construção de 

organizações aprendizes. 

Nesta perspectiva, a aprendizagem organizacional deve ser 

compreendida em uma nova dimensão, posicionando-se como uma estratégia que 

busca alavancar a propagação, de maneira rápida e eficaz, do conhecimento nos 

diversos campos em que organização atua. Para Senge (1998), o grande diferencial 

estratégico-competitivo das organizações está focado na capacidade de “aprender 

primeiro” que o concorrente. 

Outro fato importante e que conduz as organizações a uma busca 

incessante por aprendizagem é o acirramento da competição entre as organizações 

em virtude da globalização. Este acirramento competitivo conduz a um entendimento 

de que, as mudanças causam impactos nos estilos gerenciais e no comportamento 

dos indivíduos, e têm acionado uma tomada de decisão fragmentada e descontínua 

por parte dos gestores, bem como, têm dificultado uma gestão eficiente e eficaz 

(BASTOS, 2000). 

Vale ressaltar que, as atividades burocráticas assumidas pelas 

organizações, na maioria das vezes, não atendem às exigências e nem são 

sinônimas de eficiência e efetividade organizacional. Os modelos de gestão 

fundamentados unicamente nas características burocráticas e funcionais vêm 

dificultando a gestão já que não atingem o controle das complexas atividades 

coletivas (CROZIER, 1996; PINCHOT, G.; PINCHOTE. , 1995). 

Portanto, as exigências de absorção das competências inovadoras por 

parte do mercado e da sociedade, bem como as modernas qualificações e 

cognições dos indivíduos, vêm sendo consideradas determinantes para a 
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competitividade dos agentes econômicos. A transformação do aprendizado em vetor 

de competitividade tem sido uma importante estratégia não apenas para a 

sobrevivência das organizações, mas também para que estas se destaquem no 

competitivo cenário contemporâneo, e, acima de tudo, para prenunciar a chegada de 

uma economia fundamentada no conhecimento e na aprendizagem (FLEURY; 

FLEURY, 1997). 

 

2.1 As organizações 

 

O entendimento acerca de aprendizagem organizacional pressupõe não 

apenas o conhecimento da evolução do pensamento administrativo, mas também a 

compreensão da relação existente entre os estudos organizacionais e as 

organizações contemporâneas, no sentido de se delimitar uma percepção do que 

tem significado as organizações para a sociedade moderna, de modo a se mapear 

os novos desafios impostos aos empregados (GARVIN, 2002). 

Inicialmente, se faz necessário entender o que são organizações, para daí 

se perceber a relevância dos estudos organizacionais. Com base em Drucker 

(1993), a organização pode ser percebida como um grupo humano composto de 

especialistas que trabalham em conjunto por uma tarefa em comum. Esta afirmação 

ganha maior relevância quando ligada à sociedade atual, também conhecida como 

Sociedade do Conhecimento (DRUCKER, 1993). O autor assegura que o processo 

de formação de uma organização deve-se basicamente pela sua capacidade de 

desenvolvimento e crescimento, sendo isto possível através do grau de 

aprendizagem, e da gestão da aprendizagem e conhecimento. 

Assim como Drucker, Bastos (2000) afirma que as organizações, 

ultimamente, vêm procurando reconhecer a importância dos atores humanos no 

contexto empresarial, não meramente em uma abordagem humanista, nos moldes 

da clássica Teoria das Relações Humanas, mas em uma visão interpretativa e 
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integrada que destaca o seu papel no delineamento de estruturas da organização 

como um corpo de pensamento e de mentes. 

Diferentemente de Drucker (1993) e Bastos (2000), Clegg et al. (1998) 

afirma que não se pode definir de fato o que são organizações nem como elas 

devem ser estudadas. No entanto, para o autor, os estudos organizacionais são 

conversações que contribuem na formação das organizações através do surgimento 

de paradigmas, métodos e suposições que derivam de conversações preliminares, 

assegurando ainda que estas são progressivas, com linguagem e expressão 

emergentes e com alto índice de descontinuidade. 

Sendo assim, sempre existirá algo que se insira nas conversações para 

que as mesmas aconteçam. “O discurso nunca está fora de um contexto: há sempre 

um sujeito que fala, mesmo por trás do teórico mais abstrato das organizações ou do 

burocrata árido” (CLEGG et al., 1998, p.32). 

É perceptível que as mudanças nas estruturas organizacionais foram 

muitas, e que as mesmas, em virtude destas transformações estruturais, vêm 

acompanhando adequadamente suas respectivas fases de evolução. As pessoas, 

conforme percebido anteriormente na fala de Clegg et al. (1998), passaram a ser 

elementos essenciais na construção dos novos métodos organizacionais, ou seja, 

nas ações onde a organização define, por meio da participação direta ou indireta dos 

diferentes “atores organizacionais”, o seu futuro. 

Sendo assim, de acordo com Angeloni (2002), as estruturas do tipo 

tradicional não mais atendem de forma adequada aos apelos da atualidade, 

esgotando-se enquanto estruturas de referências organizacionais, já que tolhem a 

criatividade e a iniciativa. 

Diversos autores, analisaram as estruturas organizacionais e seus 

processos, entre eles Nonaka e Takeuchi (1997) que percebem cada vez mais 

latente a necessidade de se criar novas estruturas organizacionais objetivando 

agregar valor às estruturas tradicionais funcionais. Já Davenport e Prusak (1998) 

explicam a reorganização das empresas por meio do foco nos processos, deixando 
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em segundo plano as unidades funcionais. 

Assim, o indivíduo como componente da organização, está sujeito a uma 

estrutura que inspira seu procedimento e sua interação com a organização, 

produzindo os acontecimentos organizacionais (ANGELONI, 2002). 

Rogers (apud ANTUNES, 2000, p. 39) comenta que: 

O conhecimento está balançando as estruturas na forma como uma 
organização é criada e desenvolvida; como ela ”morre” ou é reformulada. 
Existem mudanças fundamentais no meio empresarial, em como as 
economias se desenvolvem e em como as sociedades prosperam.  

A concepção de organizações vem mudando, bem como, a forma destas 

serem organizadas. Clegg et al. (1998) relata que as organizações têm-se tornado 

mais ágeis, flexíveis e menos hierárquicas, o que possibilita uma melhor integração 

entre organizações, e que estas buscam associar-se com o intuito de solucionar 

possíveis problemas empresariais, tomando diversas formas estratégicas de 

competição e colaboração, entre elas: joint ventures, organizações de rede, 

corporações modulares, etc, que culminam no potencial fortalecimento das 

cooperadas que são ligadas em alianças de cunho estratégico. 

A performance da organização é resultado da interação da estratégia, do 

contexto organizacional e do comportamento individual, o que resulta dizer que os 

gerentes necessitam fazer a escolha certa da abordagem para o mercado, bem 

como, criar processos que favoreçam a formação de produtos/serviços de qualidade 

para este mercado (SVEIBY, 1998). 

Além disso, é imprescindível o alinhamento das pessoas, motivadas, com 

os objetivos da organização, já que esta trabalha formas de facilitar que grupos de 

pessoas ajustem-se, coordenem e controlem recursos e atividades geradores de 

valor para a organização (MOTTA, 1995). 

Em toda a história, os estudos organizacionais sempre foram formados por 
linhas comuns de debates e diálogos, que estabelecem os limites 
intelectuais e oportunidades para julgamento de novas contribuições [...] O 
julgamento coletivo de novos e velhos trabalhos é feito com base em regras 
e normas negociadas, das quais emergem um vocabulário e uma gramática 
de análise organizacional (CLEGG et al., 1998, p. 64). 
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O papel das organizações é criar processos e estruturas que lhes 

permitam  agir sob a condição de desenvolver-se de forma espontânea em seu 

interior (DUGUID; BROWN, 2001). 

A volatilidade do mercado exige que as organizações adaptem-se a esta 

dinâmica, promovendo, inevitavelmente, mudanças radicais no gerenciamento das 

mesmas, o que tende a conduzir as empresas às estratégias de “aprender a 

aprender”, desprendendo-se do passado sem contudo esquecê-lo, utilizando-o 

apenas como forma de norte para evitar erros repetitivos, bem como, incentivar o 

novo conhecimento organizacional. 

 

2.2 A Aprendizagem Organizacional: Origem e Conceit os 

 

A partir da década de 60, tornou-se visível o desenvolvimento de 

pesquisas acerca de aprendizagem organizacional. Assim, a temática: 

aprendizagem organizacional vem sendo estudada por profissionais das mais 

diversas áreas do conhecimento (administradores, psicólogos, sociólogos, filósofos, 

economistas, entre outros) que buscam compreender e melhorar o desempenho das 

organizações (EASTERBY–SMITH et al. 2001). Trata-se de uma busca constante 

por identificar os métodos de aprendizagem e seu desenvolvimento nas 

organizações como elemento competitivo. 

A aprendizagem organizacional pode ser entendida como um processo de 

identificação e retificação de erros, sendo os indivíduos e os verdadeiros 

administradores da aprendizagem (ARGYRIS; SCHÖN, 1979). Os autores afirmam 

que a aprendizagem organizacional acontece quando os indivíduos pertencentes a 

uma organização se defrontam com situações problemáticas, estudam-na e 

apresentam soluções para elas. 

Para DiBella e Nevis (1999), assim como para Crossan (1994) a 

aprendizagem organizacional pode ser interpretada como a capacidade que a 
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organização tem de manter ou melhorar seu desempenho por meio de experiências 

individualmente ou coletivamente adquiridas. 

Dogson (1993) descreve a aprendizagem organizacional como os 

métodos de construção, suplementação e estruturação de conhecimentos e rotinas 

por parte de uma organização através da utilização de competências e habilidades 

de seus trabalhadores. 

Portanto, a aprendizagem organizacional compreende um conjunto de 

etapas que tem início com a assimilação dos conhecimentos necessários à 

organização, no desdobramento, estruturação e propagação desses conhecimentos 

e na sua inclusão no processo produtivo objetivando ampliar seus diferenciais 

competitivos (DOGSON, 1993). 

De acordo com Cabral (2001), a conceituação de aprendizagem nas 

organizações, da mesma maneira que a inovação e a mudança, se torna paradoxal. 

Ainda que uma organização se arme para evitar incertezas e minimizar diversidades, 

os processos de aprendizagem tendem a ocasionar um aumento da diversidade. 

Para o autor, o êxito da das estratégias de aprendizagem organizacional depende 

fundamentalmente da “superação dialética da tensão” entre a obrigação de mudar e 

a preservação do status quo. 

Tanto as empresas quanto os indivíduos pertencentes a ela devem 

desaprender princípios e técnicas considerados fatores de sucesso no passado 

para, por meio de novos conhecimentos, habilidades e atitudes, gerarem novas 

formas de agir diante do mercado, ou seja, é necessário se desatrelar do que foi 

sucesso no passado para poder gerar o sucesso do futuro (HAMMER; CHAMPY, 

1994). 
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2.3 A Aprendizagem Organizacional Vista Como Mecani smo de 

Fortalecimento do Conhecimento Organizacional 

 

Preocupados em entender o comportamento das organizações, como 

estas se utilizam e diferenciam pelo aprendizado, alguns estudiosos vêm 

desenvolvendo trabalhos acerca desta temática (VERGARA, 2000). Assim, faz-se 

um questionamento do porque de se imaginar que as empresas aprendem. 

Fundamentalmente, entende-se que quando existe de fato mudança na organização, 

ali também acontecerá um processo de aprendizagem, sendo que esta mudança 

deve resultar em altos níveis de desempenho (MORGAN, 1996). Em virtude disso, o 

processo de aprendizagem organizacional parece se constituir em um atributo por 

meio do qual as empresas capitalizam competências e habilidades para tornarem-se 

competitivas. 

Cabral (2001) afirma que a aprendizagem organizacional tem feito parte 

dos estudos organizacionais por cerca de quatro décadas e que estes estudos 

podem ser divididos em três grandes ondas. A primeira se deu aproximadamente no 

início dos anos 60, quando as pesquisas relativas à aprendizagem organizacional 

equiparavam aprendizagem com adaptação. Porém, estes estudos abordavam 

basicamente as combinações das organizações com o ambiente frente às 

transformações. A seguir, passaram a abordar assuntos como a inércia das 

organizações, a gênese e convergências de receitas industriais, processos de 

esquecimento, teorias de ação, etc., ficando assim, o entendimento de que a 

aprendizagem organizacional era resultante da capacidade de se conectar conquista 

à geração de estratégias adaptadas ao meio em um tempo hábil. 

A segunda onda aconteceu na segunda metade da década de 70, depois 

de ter-se sustentado distante das “conversações” influentes ao campo dos estudos 

organizacionais, o aprender renasnasce gradativamente como campo de estudo, 

inclinando-se o enfoque da aprendizagem ao nível operacional. 

Por fim, a terceira onda, que é o atual momento, ratifica a evolução da 

aprendizagem, onde esta deixa de ser o “patinho feio” dos estudos organizacionais e 
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passa a ocupar um importante papel nos campos teórico-práticos. Conforme 

assegura o mesmo autor, novamente o plano estratégico torna-se o foco dos 

estudos, porém, desta feita, existe um cuidado em constituir vínculo entre os 

diferentes níveis operacionais, assim como, entre os processos de aprendizagem 

organizacional e outras estratégias de competitividade, novos arranjos das 

organizações, etc. 

Não é por acaso que muitas organizações não aprendem, mas sim pela 

forma como são estruturadas e geridas. Algumas características são atreladas ao 

processo de aprendizagem organizacional, bem singulares e indispensáveis para o 

entendimento de determinados conceitos que relacionam este processo com alguns 

resultados perseguidos pelas organizações (SENGE, 1998). 

Ainda segundo o autor, em função do dinamismo das transformações que 

marca o atual panorama econômico, entende-se que a competitividade das 

organizações está combinada à capacidade de inovação da mesma, sendo então a 

inovação uma ferramenta de vantagem competitiva para as organizações, tornando-

se assim indispensável a geração de estratégias competitivas voltadas para a 

aprendizagem organizacional, sendo que as organizações que aprendem tornam-se 

mais flexíveis, adaptáveis e competitivas. 

À medida que o mundo se torna mais interligado e os negócios se tornam 
complexos e dinâmicos, o trabalho está cada vez mais ligado ao 
aprendizado, e já não basta ter uma única pessoa aprendendo pela 
organização toda. Simplesmente não é mais possível que a cúpula “resolva” 
e todos tenham que seguir as ordens do “grande estrategista”. As melhores 
organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como despertar o 
empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis da 
organização (SENGE, 1990 p. 12). 

Angeloni (2002, p. 85) também considera a aprendizagem organizacional 

como fonte geradora de vantagem competitiva, em função de esta possibilitar às 

organizações a alavancagem do conhecimento dentro de um sistema que, “mesmo 

regido pelo caos apresenta uma ordem definida”. 

No final da década de 80, pôde ser percebida a extensão deste processo 

de aprendizagem organizacional no Brasil, que passou por uma transformação 

político-econômica e social (SINGER apud ANTUNES, 2000, p. 45). 
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Nos EUA, bem como em outros países, aconteceu no mesmo período 

chamado de “Milagre Econômico”, onde a redução dos empregados de empresas 

privadas aconteceu de forma elevada, e uma dinâmica social tornou-se notória, 

fazendo crescer sensivelmente o número de pequenas empresas, de trabalhadores 

autônomos, de cooperativas, etc. Este fato pode ser associado às ondas de 

downsizing, ou seja, redução do tamanho da organização pela redução planejada do 

número de funcionários e hierarquias, objetivando a redução de custos (LACOMBE, 

2002, p. 117), acontecidas no mesmo período nos EUA. 

Ainda segundo Lacombe (2002), antes mesmo deste período, diversas 

técnicas gerenciais e de aprendizagem organizacional já vinham sendo 

desenvolvidas, como o caso da reengenharia, da terceirização, do controle da 

qualidade total, etc., com o intuito de adaptar as organizações e torná-las cada vez 

mais competitivas, criando com isso a “sociedade do conhecimento”. 

A formação da aprendizagem organizacional depende sobremaneira das 

experiências passadas para embasamento nas criações de idéias futuras, já que o 

conhecimento humano trabalha na retenção de experiências passadas estruturadas 

(KLEIN, 2002). 

Senge et al. (2000) reforça esta argumentação, assegurando que o 

aprendizado nas organizações é construído por pessoas que ao longo do tempo 

aprimoram sua capacidade de criar o que realmente desejam criar, formando um 

grupo aprendiz profundo que tem como base as habilidades, competências, 

capacidades, consciência e sensibilidade, opiniões e crenças, objetivando a 

mudança dos sistemas de forma eficiente e eficaz. 

Senge (1990) apresenta cinco disciplinas que, mesmo tendo sido 

desenvolvidas de forma individualizadas, apontam para a mesma direção, com 

grande potencial inovador para as organizações aprendizes. Vale ressaltar que 

mesmo diante da individualidade de cada uma das disciplinas, a evolução de uma 

representará o sucesso das outras. Estas se apresentam a seguir como: 

1) Raciocínio Sistêmico: arcabouço conceitual que tem o objetivo de 
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explicitar todo o conjunto a partir da qual as mudanças imprescindíveis 

ao avanço da organização seriam identificadas; 

2) Domínio Pessoal: aptidão que os indivíduos da organização têm de 

definirem e perseguirem a concretização de suas ambições pessoais; 

3) Modelos Mentais: idéias, generalizações e imagens fortemente 

enraizadas, que afetam a visão de mundo e os comportamentos 

pessoais; 

4) Objetivo Comum: busca de imagens futuristas que agenciariam o 

enquadramento dos membros da organização; 

5) Aprendizado em Grupo: Oriundo da aptidão de perceber os padrões 

de interação entre membros de equipes capacitados a favorecerem ou 

dificultarem seu desempenho conjunto. 

É de grande importância que se tenha em mente o funcionamento do 

conjunto de disciplina apresentado por Senge (1990). As dificuldades de conexão 

das mesmas existem e são grandes, porém o autor assegura que a recompensa que 

se obtém com esta integração é grande e válida. 

Segundo o autor, é possível perceber a existência de um “laboratório de 

aprendizagem” ou “micromundo”, onde acontecem as reproduções de cenários da 

vida real, e onde os gestores assimilariam as formas de aprender em conjunto. Esta 

colocação de Senge reforça a importância de um dos objetivos deste trabalho, que é 

a investigação, ou melhor, a análise das práticas de aprendizagem no corpo 

gerencial da TELEMAR – PA.  

As explanações sobre aprendizagem organizacional ressaltam a 

capacidade que as empresas precisam ter de se adaptarem, cada vez mais, de 

forma acelerada, às mudanças que ocorrem no mundo. Senge (1990) considera esta 

capacidade como um dos caminhos de ação, se fazendo, necessário, que a 

empresa tenha o desejo de criar e de ser produtiva. 
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Garvin (apud FLEURY; FLEURY, 1995) afirma que as organizações são 

capacitadas para criarem, adquirirem e transferirem conhecimentos por meio de 

cinco vias de aprendizagem, relacionadas abaixo: 

1) Resolução sistemática de problemas: Consiste nos diagnósticos 

embasados em métodos científicos, na utilização de dados para a 

tomada de decisão e nos métodos estatísticos para aparelhar as 

informações e fazer inferências. 

2) Experimentação: Embasada na investigação sistemática e no teste de 

novos conhecimentos via método científico. A experimentação seria 

motivada pelo ensejo de expandir horizontes. 

3) Experiência passada: Apoiada na sistemática de revisão e avaliação 

de acontecimentos bem e mal sucedidos da própria organização, 

acompanhada da disseminação dos resultados entre os membros 

integrantes. 

4) Circulação de conhecimento: Consiste na eficiência e eficácia da 

circulação de novas idéias por toda a organização com o intuito de 

aumentar seu ímpeto de compartilhamento coletivo. 

5) Experiências realizadas por outras organizações: Têm como indicador 

a observação de experiências de outras organizações, vistas como 

importantes caminhos de aprendizagem, trata-se de um 

“benchmarking” organizacional. 

Crossan et al. (1994), contribuem para o entendimento sobre o processo 

de aprendizagem, afirmando que uma “organização de aprendizes” é aquela munida 

de destreza capaz de criar, inovar, adquirir e transmitir o conhecimento, bem como 

transformar o comportamento, tanto do indivíduo como da organização, com o intuito 

de reproduzir novos conhecimentos e observações, tudo fruto da expertise dos 

membros da organização.  
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2.4 Modelos de Aprendizagem Organizacional 

 

O processo de aprendizagem apresenta tipos e graus de complexidades 

diferenciados. Quando a atenção da aprendizagem volta-se para o indivíduo, tem-se 

um grau de complexidade menor do que quando enfocado no grupo. Quando se 

coloca a organização como foco do processo de aprendizagem, o nível de 

complexidade se torna ainda maior. Essa afirmação pode ser reforçada por Argyris e 

Schön (1978), que garantem ter a aprendizagem individual e organizacional, dois 

distintos níveis. 

O primeiro, é chamado de circuito simples de aprendizagem. Neste caso, 

o foco está em como realizar as coisas da melhor forma e não o porque de fazê-las. 

Além disso, existe um envolvimento com o aumento da capacidade pertencente à 

organização de atingimento dos objetivos predefinidos, bem como está associado à 

aprendizagem rotineira. Trata-se de aprender sem mudar de forma relevante os 

pressupostos básicos da organização. 

O segundo é chamado de circuito duplo de aprendizagem e busca 

viabilizar a compreensão dos indivíduos, tendo seu foco direcionado para o porque 

da realização de algo. As organizações que são bem-sucedidas na busca da melhor 

adaptação de seus valores e crenças, cultura e demais dimensões fundamentais têm 

maiores probabilidades de alcançar bons resultados no processo de aprendizagem. 

 

 
Figura 1: Circuito Simples e Duplo de Aprendizagem 

Fonte: Adaptado de Argyris e Schön (1979). 
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A aprendizagem é a atividade mais natural inerente ao ser humano e que 

este desenvolve durante toda sua existência. Porém, segundo Garvin, 2002 o 

aprendizado não é “reconhecido ou percebido”, ela surge sem que o indivíduo o 

veja. Assim como o indivíduo tem seu processo de transformação e aprendizado, as 

organizações também necessitam dele e vêm aderindo e se desenvolvendo com ele. 

Do mesmo modo que se entende que a organização é bem mais do que 

um grupo de indivíduos e, não obstante, inexiste uma organização sem esse grupo 

(ARGYRIS; SCHÖN, 1978), entende-se que a aprendizagem organizacional é mais 

que a somatória do aprendizado individual dos indivíduos pertencentes à 

organização. Porém, Kim (1993) adverte para o entendimento de que não existe 

aprendizagem organizacional sem o aprendizado individual, no entanto, o 

conhecimento e o aprendizado de uma organização podem estar além da somatória 

do conhecimento de seus indivíduos. 

Argyris e Schön (1978) fazem uma ressalva acerca da transformação da 

aprendizagem individual em organizacional assegurando que o conhecimento, fruto 

da aprendizagem individual, necessita invadir a organização e ali permanecer para 

que possa ser entendido como aprendizado organizacional.  

Além disso, de acordo com Senge (1990), o aprendizado individual pode 

promover o aprendizado organizacional, no entanto ele não é garantia de que isso 

aconteça e nem pode ser considerado suficiente para a organização. 

O grande desafio é formar uma cultura organizacional voltada para o 

aprendizado, ou seja, que perceba e valorize o processo de aprendizagem como a 

melhor maneira alcançar um diferencial competitivo (GARVIN, 2002). 

A dificuldade de se ter um ambiente propício à aprendizagem é muito 

grande, porém todo esforço para gerar este ambiente, em função de sua 

importância, é pequeno, mas válido (SENGE, 1990). Para o autor, um ambiente de 

aprendizagem permite que as pessoas, através de suas potencialidades individuais, 

desenvolvam sua criatividade, os resultados que legitimamente desejam, nutrindo 

novos e amplos modelos mentais, desencadeando grandes focos de aprendizagem 
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em grupo. 

Kolb (1984) afirma que se a organização é entendida como a interação 

regular de grupos de pessoas compartilhando uma mesma identidade, então, a 

aprendizagem organizacional é a realização de tarefas por meio da troca de 

conhecimentos e experiências individualizadas em prol do desenvolvimento coletivo.  

DiBella et al. (1999) compartilham do entendimento de que há 

aprendizagem em todas as organizações, já que tem seus processos articulados 

tanto formal quanto informalmente. Além disso, desenvolvem estruturas preparadas 

para absorver, disseminar, utilizar e compartilhar conhecimentos. Para os autores, 

também as pessoas na organização estão em constante comunicação, absorvendo 

valores, normas, procedimentos e resultados, de maneira formal e informal. 

Senge (1990) apresenta outra configuração de aprendizagem, sendo esta 

por meio da aprendizagem adaptativa e generativa. Segundo o autor, a primeira 

refere-se à adequação da organização ao seu ambiente. São ratificadas apenas as 

atividades direcionadas apenas ao campo de ação da organização, levando em 

conta apenas o como e não o porquê de algo ser realizado. Já a segunda refere-se 

ao momento em que a organização busca identificar porque algo está sendo ou será 

realizado. Neste caso, exige-se uma nova concepção de mundo voltada para o 

entendimento da avaliação dos processos de inter-relações entre os eventos e 

conseqüências. 

Angeloni (2002) descreve a aprendizagem organizacional sob um modelo 

integrado, apresentando dois níveis de aprendizado: o aprendizado operacional, em 

que acontecem mudanças no modo como o trabalho é realizado, e o aprendizado 

conceitual, em que se apresenta o porquê das mudanças. A autora expande seu 

argumento, afirmando que a aprendizagem organizacional, para ser alavancada, 

necessita ser gerenciada por meio de seu ciclo completo: aprendizagem individual, 

aprendizagem organizacional e o vínculo entre os dois processos, devendo também 

ser dada atenção aos bloqueios impostos ao aprendizado organizacional. 

Kim (1993) também apresenta o processo de aprendizagem sob o ângulo 
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operacional e conceitual. Segundo o autor, a primeira estabelece um processo 

cumulativo e envolve a elaboração de rotinas, ou seja, trata-se do conhecimento 

cultivado pelo indivíduo em circunstâncias particulares e de difícil formalização de 

linguagem. A segunda promove o questionamento acerca da natureza, ou até 

mesmo, a existência de certas condições, condutas para a elaboração de novos 

quadros de referências. Mais ainda, resulta na habilidade de se articular o 

entendimento sobre uma experiência. 

Ressalta-se que mesmo o conhecimento operacional sendo 

extremamente relevante para qualquer organização, ele deve vir atrelado a um 

conhecimento teórico. Assim, pode-se entender que o processo de aprendizagem 

requer ainda mais o equilíbrio entre operação e conceituação. 

O processo de aprendizagem é explicado por Cavalcanti (2001) de forma 

atrelada aos diversos tipos de capital do conhecimento: ambiental, estrutural, 

intelectual e de relacionamento. 

O primeiro é apresentado como um grupo de fatores que delineiam o 

ambiente onde a organização está engajada, enunciado por contextos sócio-

econômicos, legais, culturais, financeiros e governamentais. 

O segundo é visto como um conjunto de princípios administrativos, 

considerações, paradigmas, marcas, patentes, softwares, etc. ou seja, tudo o que é 

considerado imprescindível ao funcionamento e adequação da empresa. 

O terceiro é entendido como habilidades, capacidades e experiências em 

relação ao conhecimento formal dos indivíduos de uma organização. 

Já o quarto é todo valor e estímulo dado por uma organização na 

promoção de alianças estratégicas como fonte de alargamento de sua participação 

no mercado. 

Um modelo de aprendizagem organizacional é apresentado por DiBella e 

Nevis (1999), estando este fundamentado em orientações de aprendizagem, 

ressaltado pelos valores e práticas reproduzindo o ambiente e a essência desta 
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aprendizagem. Segundo os autores, os fatores que facilitam o desenvolvimento 

deste processo são formados por arcabouços e métodos (padrões que descrevem a 

“melhor maneira” de atingir os objetivos e metas de uma organização) promotores de 

uma aprendizagem real. 

Com relação à “melhor forma” de se desenvolver a aprendizagem, Weick 

e Westley (apud CABRAL, 2001, p. 36) relatam que: 

Se por um lado a ênfase no desempenho pode reforçar a adoção de 
sistemas centrados na racionalidade, rigidez e mecanicismo, características 
dos modelos burocráticos em que a ordem e continuidade prevalecem, por 
outro, o reconhecimento da relevância dos atributos não-financeiros aponta 
para a adoção de sistemas centrados na subjetividade, flexibilidade e 
organicidade, características dos modelos adhocráticos em que a inovação 
e mudança proliferam mais facilmente. Individualmente, cada organização 
precisa detectar o seu ponto de equilíbrio entre os extremos deste contínuo 
uma vez que o apego a apenas um dos pólos não apenas inviabiliza o 
processo de aprendizagem, mas também leva à estagnação. Em 
conseqüência a organização torna-se incapaz de agir e aprender [...] Na 
realidade, os dois padrões de estruturas afetam a aprendizagem. 

Um outro modelo de aprendizagem, denominado vivencial, é apresentado 

por Kolb (1984). Ele tem origem na psicologia social de Lewin e nos grupos de 

sensibilidade e de ensino em laboratório, onde a experiência passa a ser o ponto de 

predominância deste processo de aprendizagem. Segundo o autor, o modelo, 

também conhecido como quadrifásico, demanda dos elementos da organização, 

quatro habilidades a serem observadas a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Vivencial ou Quadrifásico 
Fonte: Adaptado de Kolb (1984). 
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1) Competência de envolvimento de forma completa, aberta e imparcial 

em novas experiências, a experiência concreta; 

2) Reflexão acerca das experimentações e suas observações a partir de 

diversas perspectivas, a observação reflexiva; 

3) Concepção de idéias que se associem a observações em teorias 

sólidas em termos de lógica, a conceituação abstrata; e 

4) Uso dessas idéias para tomada de decisões e resoluções de 

problemas. 

Acreditando que cada indivíduo desenvolve um estilo de aprendizagem 

dando ênfase a determinadas habilidades em detrimento de outras, Kolb (1984) 

recomenda um registro de modelo de aprendizagem para computar a evidência 

individual em relação a cada uma das habilidades. A proposta do autor é criar seis 

categorias que apontem o coeficiente de primazia à abstração sobre concretude e a 

examinação sobre reflexão. 

Passou-se a observar, através da teoria de sistemas abertos de 

Bertalanffy (1975) que as organizações aprenderiam partindo de seu intercâmbio 

com o ambiente e das escolhas compreendidas nestas interações, assim como 

desenvolveriam características de aprendizagem análogas aos identificados para os 

indivíduos (KOLB,  1997).  

O autor utilizando-se do entendimento de que a empresa, se percebida 

como um sistema de aprendizagem, poderia ser entendida como sendo constituída, 

internamente, de unidades. Estas aperfeiçoariam particularidades de pensamento e 

de trabalho coletivo e adotariam estilos distintos de deliberações e resoluções de 

problemas, objetivando ajustar-se aos desafios com os quais se defrontariam. 

Partindo deste ponto de vista, Kolb (1997) recomenda o emprego do 

“inventário de estilos de aprendizagem” para mensurar a distinção organizacional 

entre as diferentes unidades de uma empresa. Assim, entende-se que o autor 

entende a aprendizagem organizacional como a soma aritmética dos atributos de 
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indivíduos a ela vinculados.  

O exercício conduz à precisão, sendo a experiência o melhor professor 

(GARVIN, 2002). De acordo com o autor, existem sugestões de que os estilos de 

aprendizagem vêm somente da participação e do envolvimento pessoal, da 

execução de algo sem prévio estudo, ou de falar acerca das experiências 

vivenciadas. A partir daí, passa-se a desenvolver novas concepções, tarefas 

desafiadoras e mergulhar-se em ambientes desconhecidos, então, repete-se o 

processo, na maioria das vezes, com maior sucesso. Portanto, esses períodos de 

aprendizagem produzem importantes canais de informações, que quando abertos, 

originam a aprendizagem pela experiência. 

Garvin (2002) reforça ainda que, atualmente, muitos psicólogos 

compartilham da mesma idéia de que a aprendizagem é ocasionada por mudanças 

de comportamento, suscitadas por experiências, sendo a tentativa e o erro 

mecanismos essenciais. 

Assim, de acordo com o autor, a prática assume um papel de ampla 

relevância no esclarecimento de desempenho especialista. Grandes profissionais de 

diversas áreas se diferenciam muito mais pelo tempo dedicado aos treinos, de forma 

deliberada e dirigida, do que por seus talentos inatos. 

 

2.5 A Socialização da Aprendizagem 

 

A aprendizagem organizacional do ponto de vista social enfoca o método 

pelo qual as pessoas definem suas experiências de trabalho. Essas, por sua vez, 

podem advir de fontes explícitas ou de fontes tácitas (EASTERBY–SMITH et al., 

2001). Assim, a aprendizagem pode ser entendida como emergente de intercâmbios 

sociais, quase sempre em um ambiente propício de trabalho. 

Nas informações explícitas, faz-se necessário um esforço conjunto de 
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retirar respostas das informações, ou seja, avaliar os resultados (se bons ou ruins) 

para posteriormente propor mudanças. Já nas informações tácitas, existe uma 

implicação de exercícios formados, análises e estímulos ao ajuste profissional e 

socialização em um grupo de práticas (BLACKLER, 1993). 

Brown e Duguid (1991) afirmam que a aprendizagem organizacional é 

socialmente construída como um processo político permanecendo ligada à cultura 

organizacional. De acordo com os autores, a aprendizagem apreciada como uma 

construção social vem corrigir certas limitações de cunho técnico, já que os dados 

não assumem seus próprios significados, até que as pessoas definam o que de fato 

eles representam. 

De forma mais ampla, Nicolini e Meznar (1995, p. 740) trabalham a 

reconstituição do conhecimento pelas descontinuidades observadas nas 

organizações, afirmando que: 

As organizações, por meio das ações daqueles que estão em posição de 
comando, estruturam sua identidade ao converter mudanças, escolhas 
anteriores, experimentos passados, invenções, entre outros, em cálculos 
racionais de conhecimento. Desse modo, estes estruturam de forma 
simbólica a organização, transformando o conhecimento dentro da rede de 
descontentamentos experienciais que os membros percebem como o 
aspecto objetivo da organização, ou seja, a ordem constituída que 
transcende o poder individual de agir. 

A imagem de aprendizagem organizacional como processo político é 

mencionada superficialmente por muitos autores da escola “técnica”, embasados na 

probabilidade de ser este um problema pertinaz, necessitando ser transposto e 

invalidado, para que a aprendizagem aconteça (EASTERBY–SMITH et al., 2001).  

Argyris (1996), assegura que as “rotinas organizacionais defensivas”, que 

amortizam a capacidade de aprendizagem, surgem porque as pessoas precisam 

proteger-se de intimidações políticas. 

Assim, do ponto de vista social, a intenção de se eliminar a influência 

política do meio organizacional é vista como inocente e utópica, já que a política é 

inerente a qualquer questão social (COOPEY, apud EASTERBY–SMITH et al., 

2001). 
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Segundo o mesmo autor, se o conhecimento é socialmente arquitetado, 

de forma individual ou coletiva, por pessoas, é certo que observações específicas 

sejam interessantes a uns em detrimento de outros. Porém, muitas vezes, a 

inclinação na análise da informação acontece de forma inconsciente, mas não se 

pode desconsiderar que a interpretação dentro das organizações é regida pelas 

relações de poder. 

Outro enfoque importante é o que permite a compreensão da 

aprendizagem também como um “artefato cultural”. “Essa, normalmente, é vista 

como parte de uma cultura organizacional, e de maior importância é o fato de que a 

“aprendizagem” é algo que acontece não dentro da mente dos indivíduos, mas como 

resultado da interação entre pessoas” (EASTERBY–SMITH et al. 2001, p.21). 

Segundo os autores, normalmente a utilização desta teoria é observada pelo 

desenvolvimento de habilidades tácitas coligadas as tarefas artesanais.  

De acordo com Easterby–Smith et al. (2001, p. 22), “a distinção entre as 

perspectivas técnicas e sociais de aprendizagem organizacional, pode ser 

relacionado a um debate corrente e a uma tendência”. O debate visa identificar o 

nível de fragmentação e de necessidades de se integrar teoria e prática, ou, se a 

diferenciação de idéias das escolas de pensamentos são complementares e 

necessárias ao desenvolvimento do campo inteiro. 

Easterby–Smith et al. (2001) argumentam que as discussões acerca da 

aprendizagem organizacional trabalham sobre expectativas diversas e altamente 

incompatíveis com o caráter da aprendizagem em si. 

Os autores fazem uma síntese de seis “disciplinas” fundamentais, com 

hipóteses ontológicas identificadas de forma individualizada, que deram início a 

conquista do condado da aprendizagem organizacional: psicologia/DO, ciência 

gerencial, teoria organizacional, estratégia, gestão da produção  e antropologia 

cultural. Para eles, seria mais importante se a expansão consistisse em um forte 

encalço dentro de cada uma das referidas áreas, enquanto simplesmente se 

conferiria o progresso equivalente em áreas relacionadas. 
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De acordo com Easterby–Smith et al. (2001), a socialização da 

aprendizagem organizacional e a evolução de metodologias de investigação 

empírica tendem a tornar-se ainda mais fortalecida e sua aplicabilidade mais 

provável, implicando uma maior conscientização e utilização de práticas que 

conduzam à aprendizagem e ao conseqüente conhecimento organizacional. 

 

2.6 A Aprendizagem Organizacional como Sustentação do Conhecimento 

 

Um dos pontos que exige atenção por parte das organizações que se 

direcionam para o conhecimento é fazer com que as práticas de aprendizagem 

sejam estimuladas, suscitando novos conhecimentos. 

Nomear o conhecimento concebido internamente como sendo o grande 

diferencial competitivo da organização remete ao entendimento de que a mesma 

investirá, maciçamente, em pesquisa, desenvolvimento e treinamento, garantindo o 

aprendizado por meio da própria experiência desenvolvida. Já, se o nomeado for o 

método de utilização do conhecimento externo como vetor de competitividade, 

implica dizer que existirá um investimento por parte da organização em um processo 

de benchmarking (DIBELLA; NEVIS, 1999). 

Nas organizações do conhecimento, o ambiente de trabalho é 

crescentemente utilizado como local de aprendizagem, tendo suas estruturas mais 

flexíveis e preparadas para dar continuidade ao processo de mudança e 

aprendizagem organizacional, o que para Angeloni (2002) representa a capacidade 

de gerar novas idéias multiplicadas pela capacidade de generalizá-las por toda a 

empresa.  

Assim, a aprendizagem organizacional é percebida como a forma pela 

qual as organizações constroem, mantém, melhoram e organizam o conhecimento e 

a rotina em torno de suas atividades e culturas, com o intuito de utilizar as aptidões e 

habilidades da sua força de trabalho de forma mais eficiente (ANGELONI, 2002). 
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Kim (1993) ressalta que apesar de todas as organizações aprenderem, já 

que é uma condição fundamental para a ratificação de sua existência, existem 

organizações que avançam sua aprendizagem desenvolvendo capacidades 

consistentes com seus objetivos, em contrapartida, outras não o fazem de forma 

focada, adquirindo hábitos negativos. Contudo, o autor adverte que é necessário 

aprender mais e melhor para adquirir capacidades e habilidades que estejam a 

serviço dos propósitos da organização. 

Ainda segundo o mesmo autor, a aprendizagem individual pode servir 

como uma metáfora para a aprendizagem organizacional, no entanto, considera que 

a aprendizagem organizacional é mais do que uma ampliação da aprendizagem 

individual. 

A aprendizagem individual é freqüentemente sinônima de aprendizagem 

organizacional quando a organização consiste em um pequeno grupo de pessoas e 

tem uma estrutura mínima. À medida que existe o crescimento da organização, 

surgem distinções entre a aprendizagem individual e organizacional, bem como um 

sistema de apreensão da aprendizagem de seus membros individuais (KLEIN, 

1998). 

Argyris e Schön (1996) afirmam que as organizações não são meramente 

conjunto de indivíduos, apesar de não existir organização sem a formação desse 

conjunto. Da mesma forma, a aprendizagem organizacional não é simplesmente a 

aprendizagem individual, porém o aprendizado das organizações acontece por meio 

das experiências e das ações dos indivíduos. 

Para os autores, a aprendizagem organizacional ocorre através de atores 

individuais, cujas ações são fundamentadas em um conjunto de modelos 

compartilhados. Os autores questionam ainda que a maioria das organizações 

compartilha hipóteses que resguardam o status quo, impedindo que as pessoas 

desafiem as qualidades e características problemáticas e difíceis dos outros, 

oferecendo uma aceitação silenciosa sobre tais atribuições, sendo assim, permitida 

insuficiente aprendizagem. 
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É importante, segundo Senge (1990), que se quebrem os paradigmas 

através do estabelecimento de autodisciplina que conduza a um processo de auto-

superação, levando a uma solução mais amena dos conflitos existentes, sem que 

com isso se tenha medo de contestar o status quo. 

Morgan (1996) acredita que as teorias da aprendizagem individual são 

extremamente importantes para o entendimento da aprendizagem organizacional, e 

que esta é concebida a partir do método individual de aprendizagem. Neste sentido, 

deve-se investigar o processo de transferência, tendo em vista facilitar seu 

gerenciamento para torná-lo consistente com os objetivos e valores da organização. 

Existe uma contínua ligação entre pensamento e ação e conhecimento e 

experiência. Para Morgan (1996), a origem está na definição do termo aprendizagem 

(aquisição de conhecimentos ou habilidades), sendo aquisição de habilidades ou 

know-how, referindo-se à habilidade física para tomar uma ação e aquisição de 

know-why, habilidade para articular uma compreensão conceitual a partir de uma 

experiência. 

As duas dimensões são importantes, pois apenas adquirir um 

conhecimento que permita ação, know-how, não é suficiente para utilizar habilidades 

de maneira efetiva sem a compreensão dos conceitos e das estruturas coerentes de 

pensamento know-why (KIM, 1993). De acordo com o autor, o contrário também é 

válido: a existência de know-why não permite por si só a ação, pois esta depende 

das regras operacionais do know-how. Sendo assim, conclui-se que a aprendizagem 

pode ser definida como uma ascendente destreza de um indivíduo em agir 

efetivamente. 

Esta definição também vale para o nível organizacional. Porém, o autor 

alerta para a percepção de que o processo é essencialmente diferente. No nível 

individual, há um inter-relacionamento entre o ciclo da aprendizagem individual, 

OAPI (observar-avaliar-projetar-implementar), e uma forma especial de memória 

dinâmica identificada por modelos mentais (KIM, 1993). Assim, a aprendizagem 

individual sugere desafiar, admitir ou aperfeiçoar os modelos mentais do indivíduo. 

Ao mesmo tempo, os modelos mentais fornecem tanto os esquemas básicos da 
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aprendizagem conceitual (know-why), como os roteiros de ação da aprendizagem 

operacional (know-how). 

March e Olsen (apud KLEIN, 2002, p. 73) diferenciam ação individual de 

ação organizacional. Para os autores, as ações individuais são baseadas em 

convicções individuais que geram respostas ao ambiente. Essas ações, por sua vez, 

levam à ação organizacional, que produzem alguma resposta ao ambiente. O ciclo 

se completa quando estas respostas ambientais afetam as convicções individuais. 

Se a resposta ambiental for estática e inalterada, as convicções e ações 

individuais e, portanto, as ações organizacionais, também permanecerão 

inalteradas. No entanto, se houvesse mudança no ambiente, as convicções 

individuais sobre a natureza do ambiente mudariam, precipitando assim um diferente 

conjunto de ações individuais e organizacionais, o que por sua vez, iniciaria um novo 

ciclo de aprendizagem (MARCH; OLSEN, apud KLEIN, 2002). Os autores abordam 

também o ciclo incompleto, relatando que a aprendizagem é prejudicada em função 

das condições ambientais mutáveis, porque ocorre o enfraquecimento ou o 

rompimento de um ou mais elos. 

O aprendizado é um processo que necessita da percepção dos eventos 

passados, busca capacitação no presente e preparação adequada para o futuro. 

Deve primeiramente ser visto pela ótica do individualismo para posteriormente ser 

compreendido como o todo do processo organizacional (KIM, 1993). O autor estende 

a explicação sobre aprendizagem afirmando que o aprendizado individual traduz um 

ciclo onde o indivíduo identifica uma informação, analisa sob a ótica das 

experiências passadas para, a partir daí, tomar a decisão.  
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Figura 3: Ciclo de Aprendizagem Individual 
Fonte: Kim (1993, p. 67). 

 

Assim, o aprendizado organizacional é uma extensão do aprendizado 

individual, já que o indivíduo traz conhecimentos adquiridos para dentro da 

organização (KIM, 1993). Nesta visão o aprendizado organizacional é a construção, 

o progresso e a ordenação do conhecimento com o intuito de tornar a organização 

mais eficiente por meio das habilidades e aptidões dos indivíduos.  

Desta forma, tanto o aprendizado individual quanto o aprendizado coletivo 

exercem forte influência no aprendizado organizacional. Na realidade, é a 

exploração das oportunidades, de maneira flexível e adaptativa, permitindo a 

geração de novas idéias, independente de terem sido obtidas por meio do sucesso 

ou do fracasso, pois em qualquer circunstância certamente gerarão aprendizado. 

Entende-se assim que a aprendizagem organizacional passa por um ciclo 

contínuo de mudanças e aperfeiçoamentos (figura 4). 
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Aprendizagem Interpretação  
(Significação dos dados fornecidos) 

Procura  
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Ação Tomada Memória 
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Figura 4: Ciclo de Aprendizado Organizacional 
Fonte: Kim (1993, p. 69). 

 

Para Senge (1998), os antigos conceitos de aprendizagem organizacional 

dão espaço ao entendimento de que as pessoas não mais são vistas pelos cargos 

em que ocupam e sim pela construção de uma visão compartilhada do futuro das 

organizações de que fazem parte. Segundo o autor, o conhecimento individual 

contribui diretamente para esta visão de organização já que permite às pessoas 

assumirem compromissos e não estarem submissas às imposições, estando alijada 

a tensão emocional, concentrando-se sobremaneira na geração de idéias que 

contribuam com as organizações. 

Argyris e Schön (1996) complementam a argumentação de Senge (1998),  

ressaltando que se a organização for observada como sendo formada por grupos 

que disputam o poder e o domínio de uma situação por meio do conhecimento, 

pode-se considerar que a razão básica para a formação da aprendizagem 

organizacional é a competição tanto interna como externa. Contudo, acredita 

também que é a aprendizagem a condutora do sucesso das organizações e que a 

gestão do conhecimento é, não só disseminadora e utilizadora do conhecimento, 

como também, a interventora direta na participação do indivíduo como formador de 

idéias e opiniões. 

 

Apendizado 
Individual  

Modelos Mentais 
Individuais  

Memória 
Organizacional 

 Aprendizado Organizacional 

Reação ao 
Ambiente 

Ação Individual 

Ação da 
Organização 



 48 

2.6.1 O Alinhamento da Gestão do Conhecimento com a Aprendizagem 

Organizacional 

 

É notória a busca por parte dos autores de ajustarem conhecimento – 

aprendizagem. As organizações vêm buscando o aperfeiçoamento de seus 

processos por meio destas ferramentas. Sem experiências e informações básicas, 

torna-se impossível compor uma base de aprendizagem e, conseqüentemente, não 

é possível gerar conhecimento. Para Cyert e Olsen (apud KLEIN 2002), a 

organização é um sistema adaptativo racional que aprende basicamente com a 

experiência. 

Da mesma maneira que os indivíduos, as organizações aprendem e 

produzem conhecimento. Isto tudo por meio de modelos distintos de aprendizado e 

formação de idéias, que dependem basicamente da relação da empresa com o seu 

meio externo, refletindo diretamente em suas diversas áreas de atuação interna e 

externa (SENGE, 1998). 

A aprendizagem organizacional é lenta e dolorosa, no entanto, a ação e 

disposição das pessoas para o processo de aprendizagem é que determina o 

sucesso da mesma. Se houver comprometimento das pessoas envolvidas, a 

aprendizagem estará, em princípio, fadada ao progresso, porém, uma das maiores 

dificuldades encontradas pelas organizações é a falta de comprometimento dos 

indivíduos, que se ausentam da construção e atualização do conhecimento 

(DIBELLA; NEVIS, 1999).  

Os autores ressaltam, porém que os gerentes das organizações devem se 

perguntar. Estamos dando oportunidades para que nossos funcionários participem 

da formação de idéias e conhecimento? Que tipo de política existe na organização? 

Estas dão oportunidades para que os indivíduos se engajem e participem?  

Nas “Organizações Aprendizes”, em que novos padrões de pensamento 

são nutridos, sonhos coletivos são alforriados e pessoas aprendem 
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ininterruptamente a gerar e trabalhar o aprendizado coletivo (SENGE, 1998), os 

funcionários expandem continuamente a sua capacidade de produzir os resultados 

desejados. 

As organizações de aprendizagem demonstram de forma crescente a 

necessidade de se investir nos funcionários dos mais diversos níveis, tornando-os 

geradores de idéias, fontes de criatividade e gestores do autoconhecimento e da 

participação na vida organizacional, o que assegura melhor performance e uma 

estratégia de competitividade incomparável (GARVIN, 2002). 

Grandes empresas como Microsoft, Intel, IBM e também a TELEMAR, 

vêm desenvolvendo, há alguns anos, estratégias de qualificação de seus 

profissionais, visando o fortalecimento das bases e o crescimento do conhecimento 

organizacional por meio da aprendizagem, como demonstra Sveiby (1998, p.24) ao 

afirmar que: “o setor de serviços profissionais ou o de serviços de negócios equivale 

à organização do conhecimento, então o crescimento da organização do 

conhecimento foi rápido e constante [...] parecendo sólido porque é constante até 

mesmo em tempos de dificuldades”. É a consolidação de que o desenvolvimento do 

conhecimento está sendo trabalhado em muitas organizações, com a preocupação 

de se firmar, cada vez mais, o profissional em suas atividades, e assim, disseminar 

os aspectos criativos e inovadores de cada indivíduo, fundindo-se e passando ao 

desenvolvimento conjunto da organização.  

Um dos grandes estímulos às empresas é que necessitam estar 

preparadas para constantemente abandonarem o conhecimento que se tornou 

obsoleto e aprenderem a criar através da evolução de todas as atividades e de uma 

estrutura capaz de perceber a inovação como um processo organizado (DRUCKER, 

1993). O autor reforça ainda que as organizações atuais, na sua maioria, são 

compostas por especialistas, cada um detentor de conhecimentos específicos, 

fortalecendo assim a necessidade da manutenção de estratégias emergentes que 

visem o desenvolvimento organizacional.  

Ainda conforme Drucker (1993), agir de forma contrária conduzirá a 

organização a um processo de confusão e individualismo, primando por atividades 
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que proporcionem o bem individual ao invés do bem organizacional. 

As empresas têm investido consideravelmente seus recursos em 

treinamento e desenvolvimento, capacitando e fortalecendo a relação interpessoal e 

grupal. No entanto, esses treinamentos em determinados momentos são 

equivocados e podem ser ineficientes no que tange às mudanças comportamentais. 

Projetos demorados e que vão de encontro aos objetivos iniciais podem ser 

atribuídos como problemas relacionados com a quantidade de informação (excesso 

ou sonegação) e com a qualidade, tanto pessoal quanto organizacional (MILLER, 

2000). 

As pessoas, na formação de grupos criativos e partilhadores de idéias e 

ideais, são as únicas e verdadeiras fontes geradoras de diferencial competitivo e 

todos os ativos e estruturas, tanto tangíveis quanto intangíveis, são conseqüências 

das reflexões e ações humanas (SVEIBY, 1998). Portanto, a preservação das 

organizações depende sobremaneira da preservação da relação e do fortalecimento 

do grupo. 

 

2.6.2 O Modelo Integrado de Aprendizagem Organizacional 

 

Analisando o modelo de Klein (2002, p. 76), denominado de OADI-SMM 

(observar, avaliar, projetar e implementar – modelos mentais compartilhados), 

verifica-se que as organizações estão buscando elevar o nível de qualificação dos 

seus funcionários quanto ao desenvolvimento e cumprimento de normas 

organizacionais, com o intuito de tornar a intenção do grupo mais importante do que 

a de um único indivíduo.  
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Figura 5: Modelo OADI – SMM ou Modelos Mentais Compartilhados 

Fonte: Klein (2002, p. 77). 
 

É necessário saber que, se perceber um grupo como uma mini-

organização, onde os membros colaboram com os modelos mentais compartilhados 

do grupo, o modelo pode representar a aprendizagem de grupo bem como a 

aprendizagem da organização (KLEIN, 2002). O autor reforça que os grupos sofrem 

influências da composição organizacional e do modelo gerencia; sendo assim, 

podem ser tratados como “indivíduos estendidos”. 

Segundo o mesmo autor, o modelo OADI-SMM também unifica o conceito 

de Argyris e Schön (1978) sobre aprendizagem em circuito único e em circuito duplo, 

tanto em nível individual como organizacional. Para os autores, a aprendizagem por 

circuito simples trabalha estratégias que atendam as variáveis controladoras, já a 

aprendizagem em circuito duplo traz à tona e contrapõe suposições enraizadas bem 

como regras dantes consideradas impenetráveis sejam por desconhecimento ou até 

mesmo porque não estavam sujeitas à contestação, ou seja, buscam analisar e 

alterar as variáveis regulamentadoras. A figura 4 ilustra o modelo integrado de 

aprendizagem organizacional. 



 52 

2.7 O Conhecimento Organizacional 

 

Nas organizações, assim como a aprendizagem, o conhecimento é 

composto por rotinas, processos, práticas e normas, além de documentos e 

experiências pessoais. Sendo assim, o conhecimento está sempre ligado às ações, 

o que lhe dá uma característica de “produto” de grande valor (NONAKA; TAKEUCHI, 

1997). 

Na visão dos autores, a percepção e o uso adequado da gestão do 

conhecimento tende a colaborar para a tomada de decisão, já que se torna cada vez 

mais difícil a identificação de alternativas entre as diferentes opções que podem ser 

aplicadas para se chegar aos objetivos, que, por sua vez, podem apresentar-se de 

forma múltipla e até mesmo, incompatível. 

Segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a teoria da criação do conhecimento 

organizacional apresenta duas dimensões: ontológica e epistemológica. A dimensão 

ontológica é interpretada como um processo que desenvolve o conhecimento 

elaborado pelas pessoas para as organizações por um procedimento chamado 

“conhecimento de interação”. 

Já, a dimensão epistemológica, faz uma diferenciação entre o 

conhecimento tácito, de difícil formalização e transmissão, baseado na experiência, 

envolvendo fatores intangíveis (crenças e valores) e utilizando-se de elementos 

cognitivos e técnicos, e o conhecimento explícito, formal e de fácil disseminação, 

baseado em uma racionalidade processual, tendo como ponto de partida a 

comprovação científica. 

Em ambas as dimensões, a formação do conhecimento organizacional 

dá-se através dos grupos, ficando sob responsabilidade da organização a boa 

fluência desta formação, o que inclui a capacidade dos elementos criarem e 

participarem dos processos da organização, se esta o permitir (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). Ainda, conforme os autores, percebe-se que o conhecimento é 
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conseqüência de um processo de aprendizado, o que implica dizer que pode ser 

usado para solucionar problemas ou criar novos paradigmas pessoais e 

organizacionais.  

Davenport e Prusak (1998) analisam o conhecimento como uma 

combinação de experiências sintetizadas, valores, informações e uma percepção 

súbita, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas 

experiências e informações. Neste sentido, o conhecimento ganha um caráter 

mercantilista, pois se torna impossível impedir, por muito tempo, a reprodução ou até 

mesmo o aperfeiçoamento de novos métodos, já que a utilização da inovação e do 

uso da tecnologia da informação como suporte criativo é cada vez mais presente no 

meio organizacional. Para os autores, um dos objetivos da gestão do conhecimento 

é garantir que, de fato, exista maior vantagem no compartilhamento do 

conhecimento do que em sua retenção, bem como no desenvolvimento do mercado. 

Faz-se necessário repensar as práticas de aprendizagem, já que a idéia 

de trabalho como formação de riqueza para a humanidade é considerada crucial do 

ponto de vista político-econômico (TEIXEIRA FILHO, 2000). De acordo com o autor, 

se os recursos intangíveis forem utilizados como diferencial competitivo, então estes 

serão vistos como estratégicos, sendo, portanto considerados, capital da 

organização. 

 

2.7.1 A Gestão do Conhecimento 

 

Por se tratar de uma temática relativamente nova, a gestão do 

conhecimento suscita alguns questionamentos, tais como: Trata-se apenas de 

modismo? Quanto tempo permanecerá sendo explorado até que caia no 

ostracismo?O que é abordado é relevante e aplicável, ou é apenas utopia, ou 

melhor, sonhos nunca realizados? Ao se abordar a temática da gestão do 

conhecimento, estes questionamentos, decisivamente, surgem como forma de 
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ratificar a mutabilidade considerada cada vez mais consistente e irrefutável.  

A gestão do conhecimento vem sendo permeada por novas tecnologias 

de comunicação e de informação, por mapas de conhecimento e ferramentas de 

processos de recursos humanos, que permitem que questões ainda não exploradas 

surjam de forma convencional e virtual, abrindo um leque de opções às 

organizações, de desenvolverem-se de forma acelerada e consistente 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998). Porém, os autores ressaltam que as formas de 

gestão vêm sendo modificadas, mas o conhecimento existe desde os primórdios da 

humanidade, mesmo que trabalhado de forma empírica. 

Teixeira Filho (2000), assim como Davenport e Prusak (1998, p. 116), 

ressalta que “o conhecimento tem sido empregado pelas pessoas a um longo tempo, 

mesmo que tacitamente, sendo responsável por resoluções estratégicas e 

operacionais das empresas”.  

Antes mesmo de surgirem estudos e teorias acerca da gestão do 

conhecimento, Drucker (1970, p. 7) já visionava as tendências organizacionais, 

comentando que: 

Estão surgindo tecnologias genuinamente novas. É quase certo que elas 
criarão novas indústrias importantes e novos tipos de grandes empresas e 
que tornarão, ao mesmo tempo, obsoletas as grandes indústrias e 
empreendimentos atualmente existentes. [...] As próximas décadas da 
tecnologia lembrarão, mais provavelmente, as últimas décadas do século 
passado, quando nascia uma grande indústria baseada em nova tecnologia 
poucos anos após o aparecimento de outra, e não farão lembrar a 
continuidade tecnológica e industrial dos últimos cinqüenta anos. [...] 
Estamos diante de grandes mudanças na economia mundial. [...] O mundo 
tornou-se, em outras palavras, um mercado, um centro de compras global. 
[...] A matriz política da vida social e econômica está mudando celeremente. 
A sociedade e a nação de hoje são pluralistas. [...] O conhecimento, nesta 
última década, tornou-se o capital principal, o centro de custos e o recurso 
crucial da economia. Isso muda as forças produtivas e o trabalho; o ensino e 
o aprendizado; e o significado do conhecimento e suas políticas. Mas 
também cria o problema das responsabilidades dos novos detentores do 
poder, os homens do conhecimento. 

 

Pelo que se observa das idéias de Drucker (1970), a gestão do 

conhecimento é uma necessidade das empresas do conhecimento. Trata-se de uma 
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realidade, já que o sucesso das organizações depende fundamentalmente da gestão 

de seus conhecimentos, já que o conhecimento tornou-se o recurso e não mais um 

recurso.  

Os gestores que têm como preocupação básica o equilíbrio e a busca 

constante de fortalecimento do conhecimento caminham a passos largos em direção 

ao sucesso organizacional, portanto, não se trata apenas de utopia e sim de 

realidade, já que a organização que não fizer parte desta realidade estará fadada ao 

fracasso (DRUCKER, 1970). 

Teixeira Filho (2000) destaca a importância do conhecimento, enfatizando 

que o fato do conhecimento estar diretamente ligado à ação e à decisão o torna 

essencialmente importante. Segundo o autor, por meio do conhecimento, a 

organização pode chegar às melhores decisões de negociação, distribuição, 

marketing, gestão de pessoas, etc. 

As organizações passaram a se interessar pelo conhecimento a partir do 

momento que verificaram que seu valor de mercado estava sendo cotado nas bolsas 

por um valor muito maior do que seu patrimônio físico, pois este vinha sendo 

anexado a valores intangíveis dantes nunca percebidos, como: valor de patentes, 

marcas, inovação, talento dos funcionários, relacionamento com clientes, etc. A 

partir daí, necessitavam entender o porquê desses valores e como poderiam lucrar 

com eles, desenvolvendo assim métodos de gestão de conhecimento (TEIXEIRA 

FILHO, 2000).  

Se as empresas tiverem seus investimentos em P&D ultrapassando os 

investimentos de capital, pode-se afirmar que elas estão evoluindo de empresas que 

produzem para empresas que pensam (STEWART, 1998). Para o autor (p. 30), 

“assim como a informação substitui o capital de giro, os ativos intelectuais 

substituem os ativos físicos”. Desta forma, vale dizer que na atual sociedade, os 

ativos intangíveis, não contabilizados pela maioria das empresas, chegam a valer 

até dez vezes o seu valor contábil.  

A gestão do conhecimento vem sendo utilizada cada vez mais como 
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diferencial competitivo através do desenvolvimento de trabalhos voltados para as 

estratégias, estruturas e culturas das organizações, explorando este tripé como um 

conjunto de recursos da organização (ANGELONI, 2002). A autora afirma ainda que 

estes subsídios são complementares e qualquer alteração em um deles necessita de 

estudo dos outros, pois se postam como elementos de uma cadeia de ações e 

reações na vida organizacional. 

Para Drucker (2001), a “Sociedade do Conhecimento” se diferencia 

essencialmente da “Era Industrial”, já que os recursos deixam de ser materiais para 

ser intelectuais. O autor adverte para a necessidade de se trabalhar em busca da 

evolução da aprendizagem e da formação do conhecimento nas organizações, o que 

segundo ele, será possível através de um gerenciamento das mudanças, devendo 

estas permanecer entranhadas nas organizações para que as organizações saiam 

de sua zona de conforto e desenvolvam novas estratégias de sucesso, como a 

inovação e a participação na formação dos resultados da organização. 

Miller (2000) reforça a afirmação de Drucker quando retrata a importância 

da mudança nas organizações, bem como a necessidade que estas têm de 

aprender a gerir seus conhecimentos para ter condições de prosperar mesmo no 

caos. Nas organizações, a formação de um “desenho” do conhecimento quase 

sempre promove a utilização de um segundo desenho, dando a entender que, na 

maioria das vezes, por trás de um conhecimento formal existe um conhecimento 

informal tão importante quanto. 

É importante destacar que, segundo Godet e Roubelat (1996), existe uma 

grande controvérsia quanto à gestão do conhecimento. Alguns autores, na tentativa 

de enaltecer o assunto e despertar o interesse dos leitores, principalmente por ser 

este um tema atual e em determinados momentos visto como modismo, 

superestimam-no a ponto de compará-lo com a grandiosa “arte-ciência” da 

administração. Porém, conforme afirma Drucker (2001), pode-se entender o 

conhecimento como uma ferramenta da administração, e que, assim sendo, tornar-

se-á o maior aliado dos artistas-cientistas do novo milênio.  

Na gestão do conhecimento, um dos aspectos primordiais é a 
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identificação do ciclo do conhecimento, já que este permite ao gestor realizar 

estratégias de ação conhecendo o método e trabalhando adequadamente cada um 

desses processos. Davenport e Prusak (1998), dividem o processo de gestão do 

conhecimento  em um ciclo de três etapas: 

1) Geração: É a forma como o conhecimento entra na organização, 

sendo gerado interna ou externamente, por meio de aquisição, 

recursos de grupo, fusão, adaptação e redes de conhecimento. 

2) Captura e Análise: Nesta fase, o conhecimento gerado é internalizado 

e avaliado. Esta fase identifica a importância do conhecimento gerado 

para a organização. 

3) Codificação e Coordenação: Nesta fase, o mais importante é a forma 

com que este conhecimento pode ser utilizado e aproveitado pelas 

pessoas.  

Analisando por outro ângulo, Choo (2003) afirma que o ciclo do 

conhecimento representa um tripé entre a criação de significado, construção do 

conhecimento e a tomada de decisão. O autor afirma que na gênese do 

conhecimento, a organização aproxima e promove ações de produção de 

conhecimento adequadas ao fortalecimento de suas atividades vitais. 

Alguns autores, entre eles Davenport e Prusak (1998), afirmam que as 

conversas ocorridas no ambiente organizacional (banheiros, corredores, 

restaurantes, etc.) são momentos de compartilhamento, ou melhor, troca de 

conhecimento entre as pessoas, podendo ser considerado saudável para o indivíduo 

e para a organização. No entanto, estes muitas vezes são interpretadas como 

improdutivos. Segundo os autores, apesar de apresentarem caráter múltiplo, na 

maioria das vezes, estas conversas referem-se a trabalho ou evolução tecnológica, o 

que direta ou indiretamente tende a contribuir para o aumento e disseminação do 

conhecimento. 

Assim, entende-se que a relação interpessoal acende casos de 
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investigações, categorização de problemas, exibição de pontos de vista diferentes e 

descobertas de saídas criativas que a conversação e o progressivo aprendizado 

possibilitam em atmosferas permeadas pela gestão do conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998).  

Essa ação compreende todos os indivíduos que fazem parte da 

organização, de modo a excluir ou minimizar o controle dos fatores intervenientes 

relacionados a poder, vaidade, resistência (inflexibilidade) e falta de capacitação, 

elementos altamente influenciadores dos processos de compartilhamento de 

informações e geração de conhecimento, bem como, limitador dos mesmos. 

 

2.7.2 A Espiral do Conhecimento 

 

Conhecidas as importâncias e a influência do conhecimento nas 

organizações, nasce naturalmente a questão da sua criação ou produção. A 

literatura aborda esta problemática, segundo perspectivas bastante distintas, onde o 

foco estará na aplicabilidade do conhecimento nas organizações. 

Davenport e Prusak (1998) acreditam que as organizações podem gerar 

conhecimento fundamentalmente através de cinco processos distintos: 

1) Aquisição: pode acontecer por vias externas ou através de 

desenvolvimento interno. O conhecimento deve ser novo para a 

organização, não necessitando de originalidade. 

2) Recursos Direcionados: Onde o bom emprego de recursos deve 

acontecer na incessante busca de novos conhecimentos. 

3) Fusões: Em muitas situações, os traumas são muito grandes, porém, é 

por meio de ambiente caótico gerado pelo choque de culturas que 

nascem soluções criativas. 
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4) Adaptações: é o processo mais comum para a explicação da 

manutenção de resultados positivos. Conforme a lei de Darwin 

segundo a qual o mais adaptado sobrevive, sugere-se constantes 

inovações e reinvenções. 

5) Redes de Conhecimento: podem ser inicializadas por 

autogerenciamento e informalidade, e gradualmente podem ser 

fortalecidas e formalizadas, desenvolvendo canais de 

compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

A partir do momento em que a hierarquia de recursos relevantes para a 

tomada de decisão é reconhecida, torna-se possível esclarecer quais atividades 

adicionarão valor para a organização e farão com que a escala da relevância para a 

tomada de decisão ascenda (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 

Assim como Davenport e Prusak, Nonaka e Takeuchi (1997) descrevem 

um modelo em que o conhecimento é gerado e disseminado por meio do 

intercâmbio social entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. A este 

modelo os autores chamam de Espiral do Conhecimento. 

De acordo com os autores, os quatro elementos formadores da espiral do 

conhecimento (socialização, externalização, internalização e combinação) devem 

estar conectados com etapas de um processo cíclico e contínuo de ações coletivas, 

que tem como conseqüência o processo de desenvolvimento do conhecimento do 

grupo praticante, onde conhecimento e prática estão integrados. 

Nonaka e Takeuchi (1997) confirmam também a existência de “gatilhos” 

que incitam as diversas formas de conversão do conhecimento. Para eles, a 

socialização é como a construção de um espaço de interação que permite um fluxo 

participativo e compartilhado de experiências e perspectivas. A externalização pode 

ser vista inicialmente como o contínuo compartilhamento de conversações que 

estimulam as “revelações” do conhecimento tácito. A combinação pode ser facilitada 

por meio da organização de indivíduos das diversas áreas da empresa, bem como 

por meio da documentação de conhecimentos existentes. Por fim, a internalização 
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pode acontecer se desenvolvido o conceito de “aprender fazendo”, onde os 

indivíduos compartilham conhecimentos explícitos, relação tentativa-erro, nos 

diversos aspectos do conhecimento tácito. 

Para que o modelo de criação e conversão do conhecimento funcione, é 

necessário instituir condições impulsionadoras de criação, aquisição, acumulação e 

exploração do conhecimento, por meio de ferramentas que facilitem o acesso e a 

circulação das informações (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A gênese do conhecimento, conforme o modelo de conversão, parte da 

idéia de que o conhecimento é criado a partir do conhecimento tácito e explícito já 

existente na organização (FLEURY; FLEURY, 1998). Essa hipótese é a mesma que 

sustenta o conceito de competências integradoras. Assim, conforme explicam os 

autores (p. 49), ”as empresas normalmente aprendem em áreas relacionadas às que 

constituem suas práticas atuais, com o avanço do conhecimento ocorrendo por meio 

de recombinações do conhecimento já existente”. 

 

 

 
Figura 6: Espiral do Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). 

Socialização Exteriorização 

Interiorização Combinação 
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A grande dificuldade encontrada pela organização quanto ao 

compartilhamento do conhecimento tácito se dá principalmente por este ser de difícil 

captação, formalização e comunicação. A busca por agenciar seu compartilhamento 

demandará mudanças e movimentação de toda a organização (ANGELONI, 2002).  

A autora afirma que as formas mais empregadas de compartilhamento do 

conhecimento tácito são por meio da tradição, onde o conhecimento é compartilhado 

de forma direta, e o receptor participa de forma direta do processo de transferência, 

que acontece por meio da prática, e da informação, onde o conhecimento é 

partilhado de forma indireta, por meio de palestras, apresentações audiovisuais, 

manuais, livros, entre outros, conforme observado na tabela 1. 

A informação é adequada para o compartilhamento de conhecimentos 

articulados, mas não é confiável para a aplicação aos indivíduos (ANGELONI, 2002). 

Ainda que enquanto existe uma transferência indireta de conhecimento por meio da 

informação, existe a transferência direta do conhecimento por meio do aprendizado 

prático, do dia-a-dia e da experiência. 

 

Quadro 1: Compartilhamento do Conhecimento 

Informação Tradição 

 

*Compartilham-se informações 

articuladas; 

*Independente do Indivíduo; 

*Estática; 

*Rápida; 

*Codificada; 

*Fácil distribuição em massa 

 

*Compartilham-se capacidades articuladas 

e não-articuladas; 

*Dependente e independente; 

*Dinâmica; 

*Lenta; 

*Não-codificada; 

*Difícil distribuição em massa. 
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Fonte: Adaptado de Sveiby (1998, p. 54). 
 

Segundo Angeloni (2002), ainda que o escopo seja o mesmo, neste caso 

o compartilhamento do conhecimento, as implementações se distinguem pela 

variável organizacional de eficiência, ou seja, independentemente de se ter um 

objetivo em comum, as ações devem ser diferentes já que todas as organizações 

têm metas e tendências diferentes. Não se pode ver duas organizações sobre o 

mesmo aspecto final. 

Segundo a autora, o compartilhamento do conhecimento pode ser 

informal, não ocorrendo de forma pré-determinada frente aos encontros casuais e 

conversas informais, permitindo aos indivíduos terem noção do papel que seus 

colegas exercem ou já exerceram em uma organização. Esse tipo de relação 

permite a ampliação do conhecimento tácito, já que liga diretamente receptor e 

detentor do conhecimento; e formal, onde o conhecimento é compartilhado em 

reuniões, documentos escritos, salas de treinamentos, etc. 

 

2.7.3 Gestão Estratégica do Conhecimento 

 

A gestão estratégica do conhecimento trata do empenho e necessidade 

da organização em estabelecer estratégias que a nortearão na consecução de seus 

objetivos e metas, levando em consideração não apenas o procedimento formal de 

formação estratégica, mas também, um procedimento que considere a assimilação 

dos conhecimentos vitais para a mesma, o processo de aprendizagem individual e 

organizacional e não menos a aplicação das competências individuais e 

organizacionais, visando a criação de diferencial competitivo. 

O desafio em descobrir as formas pelas quais as empresas desenvolvem e 
mantêm sua competitividade em suas respectivas indústrias é o principal 
ponto de pesquisa na teoria em administração estratégica. A abordagem da 
análise da indústria tem sido a mais freqüentemente utilizada para a 
definição dos aspectos a serem considerados no desenvolvimento de uma 
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estratégia competitiva. Essa abordagem constitui uma contribuição valiosa e 
extremamente útil para o campo da administração estratégica (OLIVEIRA 
JÚNIOR, 2001, p. 123).  

Em virtude da acirrada competição entre organizações, pode-se perceber 

que as nações tornam-se ainda mais fortalecidas  já que a disputa não está apenas 

no capital, mas acima de tudo no conhecimento.  

Em um ambiente de crescente competição global, as nações se tornam 
mais fortalecidas. À proporção que a base competitiva se direcionou mais e 
mais para a concepção do conhecimento, a função da nação se tornou 
ainda mais relevante. O diferencial competitivo é criado e sustentado 
através de métodos altamente focalizados. A diferenças de valores, 
culturas, estruturas econômicas, instituições e histórias entre as nações 
corroboram para o sucesso competitivo. Existem diferenças marcantes nos 
modelos competitivos de cada país. Nenhuma ação será competitiva em 
todos ou mesmo na maioria dos setores industriais. Enfim, as nações têm 
sucesso em certos setores industriais porque seus ambientes internos são 
os mais avançados, dinâmicos e desafiadores (PORTER, 1993, p. 145). 

Vem-se percebendo a emergência  de uma abordagem focada na 

estratégia, associando-se à análise micro e macro ambiental da organização, onde o 

primeiro é responsável pelo desempenho da empresa. A essa abordagem, Prahalad 

e Hamel (1990), chamam de “Visão baseada em recursos”. Com essa abordagem, 

os recursos internos, tornam-se definitivos vetores de competitividade, contrariando 

a visão de Porter (1993), que assegura ser a posição na indústria o principal 

determinante de competitividade da empresa. 

Vale-se ressaltar a grande necessidade de se ter um recurso onde a 

imitação, compra, venda e substituição seja difícil, e que este interaja com os demais 

recursos da empresa como forma de agregar valor e possibilitar um desenvolvimento 

sustentável e forte diferencial competitivo (BARNEY, 1991). 

De acordo com Prahalad e Hamel (1990), os recursos podem ser 
classificados como tangíveis e intangíveis. Os recursos tangíveis 
correspondem ao patrimônio físico da empresa, podendo ser, segundo 
Edvinsson e Malone (1998) o arcabouço que apóia os recursos intangíveis. 
Este por sua vez é o “Ouro Oculto” de uma organização (STEWART, 1998, 
p. 51). 

Ainda segundo o autor, as organizações, em grande número, têm 

buscado se diferenciar por meio deste ativo, que muitas das vezes, chega a elevar o 

valor contábil da empresa em nove vezes. Estes recursos intangíveis dizem respeito 
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aos talentos de seus funcionários, aos sistemas gerenciais, o relacionamento com os 

clientes, entre outros, que realmente fazem a diferença na “era do conhecimento”. 

No que diz respeito às estratégias das empresas, Fleury e Oliveira Júnior 

(2001) asseguram que a coerência entre a competitividade e o gerenciamento do 

conhecimento vem sendo assunto de análise constante. A supremacia da 

administração estratégica inclina-se sobre a análise do ambiente em que a empresa 

se constitui e atua, bem como a avaliação da  posição que a empresa deve ter em 

relação às forças desse ambiente competitivo, o que se pode chamar de abordagem 

"de fora para dentro”. 

A utilização do conhecimento como recurso principal, capaz de dar a uma 

organização a condição de ser ou não detentora do “poder de mercado”, tendendo a 

conduzir as organizações a uma acirrada competição, não mais por recursos 

tangíveis, mas agora, por recursos intangíveis, levam as mesmas à busca do 

diferencial estratégico: as pessoas (FLEURY; OLIVEIRA JÚNIOR, 2001). 

 

2.7.4 O Mapeamento do Conhecimento 

 

A inclusão de organizações na “Sociedade do Conhecimento” demanda 

sucessivas análises sobre os fatores de sucesso que levam ao desenvolvimento do 

conhecimento, compatibilizando estratégias que aumentem os níveis de 

competitividade e conquista de espaço por parte das organizações através de 

ferramentas de gestão capazes de fomentar sinergia entre as atividades de ciência e 

tecnologia e o desenvolvimento social e econômico. Portanto, os mapas do 

conhecimento têm grande poder e efeito visual, e através delas, se pode apresentar 

o entendimento sobre um assunto ou tópico. O mapa representa, de forma 

bidimensional, uma certa estrutura cognitiva, mostrando hierarquias e conexões 

entre os conceitos envolvidos (KAPLAN; NORTON, 2002). 

O mapa assemelha-se a um fluxograma. O mapa do conhecimento é 
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também uma forma de representação ou organização do mesmo. Contudo, vai além 

do esquema convencional: mostra as relações entre os conceitos, inclui relações 

bidirecionais, é constituído por nós (normalmente círculos onde se inscrevem os 

conceitos) e ligações (linhas) que representam as relações entre os conceitos, 

através de proposições (ANGELONI, 2002, p. 113). Assim, a autora relata que: 

[...] perguntando-se aos membros da organização que conhecimento eles 
têm e onde obtêm o conhecimento de que necessitam, elabora-se o mapa 
do conhecimento organizacional (monta-se um mapa público a partir de 
vários mapas particulares). Esse mapa pode ser um guia, quadro ou lista 
em que são relacionados os conhecimentos importantes da organização.  

Os mapas do conhecimento possibilitam saber o que fazer para adquirir o 

conhecimento necessário e os recursos para consegui-lo. Os mapas são 

semelhantes a diagramas, que indicam relações entre conceitos ligados por 

palavras. Representam uma estrutura que vai desde os conceitos mais abrangentes 

até os menos inclusivos. São utilizados para auxiliar a ordenação e o 

seqüenciamento da hierarquia dos conteúdos de ensino, de forma a oferecer 

estímulos adequados às pessoas que por ele procuram (ANGELONI, 2002). 

Davenport e Prusak (1998) entendem que o mapa indica um 

conhecimento, mas não o contém. Refere-se a uma forma de guiar o conhecimento, 

não de retê-lo. Sua finalidade do mapa do conhecimento é identificar conhecimentos 

relevantes dentro da organização e disponibilizá-lo por meio de listas ou quadros, de 

forma a ser possível encontrá-lo sem grandes dificuldades. 

Segundo os autores, é preciso identificar quais as habilidades, 

conhecimentos, competências e experiências de cada colaborador, assim como, 

relacionar quais pessoas na organização têm o conhecimento sobre os processos, 

produtos, concorrentes, etc., para que a organização reduza custos e utilize as 

pessoas adequadas para as requeridas funções. 

As competências são entendidas como um predicado ou uma reunião de 

especificidades ou requisitos, apontados como pré-requisitos aptos a produzirem 

resultados e/ou recursos de problemas apresentados (FLEURY; FLEURY, 2001).  

Segundo os autores, a elevada consonância existente entre as 
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conceituações de alguns autores com a percepção dos gerentes, permite um melhor 

entendimento de competência como conseqüência do ajuste de múltiplos saberes 

que conduzem às mais diversas respostas exigidas pelo contexto de inserção da 

organização. 

O conhecimento, em sua natureza ambígua, para o bem e para o mal, 

para a criação e/ou para a destruição, revela-se veementemente nos novos 

territórios percorridos por "navegadores" digitais. 

Algumas empresas caracterizam a evidente fase de concepção da 

economia da informação e da sociedade do conhecimento, entre elas estão: Google, 

Alta Vista, entre outras, especializadas no desenvolvimento de um "mapa da mina". 

Além dessas, pode-se citar a empresa foco deste estudo: A TELEMAR - PA, que, 

apesar de trabalhar com um fim diferente das citadas anteriormente, “possui” um 

amplo banco de dados com informações minuciosas e preciosas acerca de seus 

colaboradores, bem como de seus clientes. 

Angeloni (2002), salienta que o mapeamento do conhecimento propicia 

alguns benefícios à organização, como: 

1) Permitir a consumação do conhecimento de um indivíduo ou de um 

grupo convertendo-o em conhecimento explícito; 

2) Apresentar aos componentes da organização um mapa para encontrar 

os “detentores do conhecimento tácito”; e 

3) Compartilhar o conhecimento de forma mais rápida, fácil e flexível. 

De acordo com a autora, o conhecimento não substitui a necessidade que 

a organização tem de modificar conhecimento tácito em conhecimento explícito, 

porém é capaz de mostrar quem detém o conhecimento e como obtê-lo. 

Para servir como apoio para a construção coletiva do novo conhecimento, 

é necessário que o conhecimento seja constantemente atualizado e mapeado, mas 

é importante também perceber que além de mapeado, o conhecimento deve ser 
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compartilhado e trabalhado como forma de construção de idéias e produção de 

resultados. Para tanto, é imprescindível que este conhecimento não só esteja à 

disposição das pessoas como também seja utilizado por elas, e um dos instrumentos 

que sistematiza esta utilização é a gestão participativa.  

 

2.8 A Participação nas Empresas 

 

A gestão participativa é um dos campos mais complexos da moderna 

teoria geral da administração, englobando uma grande diversidade de conceitos, 

técnicas, experiências práticas e um profundo teor filosófico-doutrinário.  

Com o acirramento do ambiente competitivo, as organizações passaram a 

concentrar suas energias em diversos métodos e ações que permitissem o alcance 

dos objetivos. Assim, as organizações diferenciadas pensam estrategicamente no 

que diz respeito a futuro. Ao invés de se concentrarem apenas nas implicações 

atuais, passam a imaginar, ou melhor, antever seu futuro como uma construção 

diária de estratégias e ações realizadas pelas pessoas, que de forma comprometida, 

desenvolvem cada vez mais suas core competencies (HAMEL; Prahalad, 1995). 

É comum, porém, algumas organizações cometerem o erro de procurar 

em uma pessoa  a solução para seus problemas. A procura incessante pelo 

desenvolvimento de habilidades e competências organizacionais, do entendimento 

de como obter o “verdadeiro diferencial” (MENDONÇA, 1987), fez com que muitas 

organizações se atirassem no mercado à procura do “grande homem” do “salvador 

da pátria” da organização. Porém, segundo Motta (1993), as organizações que 

pensarem em uma pessoa como solução dos problemas, iniciam de forma 

equivocada sua gestão competitiva e organizacional. 

De acordo com o autor, o foco organizacional em uma pessoa apenas, 

remete ao entendimento de um “modelo diretivo”. Este por sua vez é fruto da 

autoridade formal e conseqüentemente da burocracia. A autonomia dos funcionários, 
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neste ambiente, é quase inexistente, estando então o modelo diretivo em oposição 

ao modelo participativo. 

No modelo participativo, existe a predominância da liderança, da disciplina 

e da autonomia, estando as pessoas atentas e responsáveis em suas funções e 

resultados. De acordo com Motta (1993), a disciplina neste modelo vem de dentro do 

indivíduo. Para o autor quanto maior a autonomia das pessoas e a possibilidade de 

tomarem as decisões que comprometem seu próprio trabalho, mais participativo é o 

padrão administrativo da organização. 

No entanto, Long e Verner (apud GUARDIER, 1998, p. 131) afirmam que 

a participação do indivíduo, ou melhor, a disposição de participar de um processo 

depende sobremaneira de seu momento social. “Momentos de instabilidade, 

incertezas e turbulências conduzem o elemento a uma ”desmotivação participativa “e 

conseqüentemente a um sentimento de ”desnecessidade participativa”. Porém, é 

necessário considerar que a participação nem sempre representará a inclusão de 

todas as pessoas em todos os processos (MCLAGAN, 2000). 

A motivação por participação implica uma aceitação consciente por parte 

do empresariado de que houve evolução dos empregados, e que se muitas vezes 

estes eram meros “fazejadores”, hoje são trabalhadores do conhecimento. Portanto, 

não mais cabe a idéia de que estes devem se colocar como simples executores por 

não terem a capacidade de “pensar” e sim que a presença destes no processo de 

formação de idéias e tomada de decisão é que diferencia uma empresa que aprende 

de uma empresa que desiste ou negligencia o aprendizado, ou melhor, que está 

estática no competitivo mercado (MOTTA, 1993). 

O autor assegura que a participação envolve todas as maneiras pelas 

quais os elementos da organização se envolvem para modificar o futuro de uma 

pessoa ou de uma organização. Trata-se da interferência de indivíduos em um 

determinado processo sócio-organizacional. 

A participação é contemplada por Mendonça (1987) como um processo 

democrático, onde existe o livre envolvimento das pessoas em uma decisão que 
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afetará a vida de uma sociedade ou de uma organização. O autor salienta ainda que 

a democracia não se limita a um envolvimento político, ela incrementa-se à busca 

por uma esfera organizacional operante. 

Motta (1993) compreende que a participação é geradora de diferenciais 

competitivos estratégicos, que geram retornos muito superiores em relação aos 

padrões clássicos. O autor lembra ainda que a participação conduz uma organização 

a uma maior eficiência e eficácia, e que tanto poder quanto valores podem ser 

compartilhados de forma adequada por um trabalho de gerenciamento, produzindo 

efeitos positivos. 

Além de estimular o entendimento da organização por meio da 

potencialidade dos indivíduos, a participação desperta um sentimento de satisfação 

e evita que retrações aos processos desenvolvidos por uma organização aconteçam. 

isto é possível partindo do princípio que quanto maior o envolvimento e o grau de 

satisfação dos indivíduos, maior o retorno para a organização, tanto no aspecto de 

formação de idéias e disseminação interna do conhecimento, quanto no aspecto de 

redução de conflitos e insatisfações (MOTTA, 1993). 

A co-gestão também é abordada pelo autor, como sendo um modelo de 

democracia industrial, em que é certificada a participação dos funcionários nas 

decisões por meio de representações. Para o autor, este é o modelo que exerceu 

maior força em se tratando de participação. Amplia a participação tanto para as 

decisões, como para os lucros. 

Neste modelo apresentado por Motta (1993), existe a constituição de um 

“conselho de empresa”, onde acontece a participação de um determinado número 

de pessoas que representarão as decisões dos demais funcionários. Para o autor, 

esta proposta de gestão participativa apresentou um considerável avanço, porém 

ainda muito distante de um modelo que se valesse de bases democráticas 

concretas. 

Um grande número de países está elaborando trabalhos para permitir a 

participação dos trabalhadores na gestão de empresas, já que, como ressalta 
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Bordenave (1983), as organizações que têm desenvolvido tais práticas são de fato 

as que têm maior destaque. 

O autor cita como exemplo a Toshiba e a Microsoft. Segundo ele, estas 

empresas trabalham por meio de uma visão mais holística acerca da capacidade dos 

funcionários, como participadores da tomada de decisão, de gerarem novas idéias e 

contribuírem significativamente para o avanço tecnológico e de conhecimento. Esta 

visão de trabalho pode propiciar maiores satisfações por dar respostas a questões 

naturais como o uso da inteligência e criação. 

O problema acerca da participação tem se concentrado principalmente em 

meios de se obter sistemas ou estruturas participativas, não podendo, os indivíduos, 

serem vistos apenas como receptores de algo que veio unicamente pelo interesse 

dos proprietários das organizações (MCLAGAN, 2000). 

A gestão participativa ao mesmo tempo em que é uma filosofia, pode ser 

entendida também como um processo e uma prática, dirigida à organização, 

objetivando alavancar um ambiente de inclusão e comprometimento para imprimir 

melhor qualidade em todos os seus aspectos, por meio do trabalho responsável de 

organismos participativos.  

Queiroz (1996, p. 7) afirma que “muitas vezes a realização de uma 

atividade por parte de um funcionário se dá principalmente no objetivo de evitar 

punições ou na busca de recompensas, não sendo, portanto uma participação 

espontânea”. Assim, a participação se dá através de terceiros por meio de incentivos 

que levem o funcionário à ação em busca do objetivo organizacional. 

Outra forma de participação do indivíduo se dá por meio de necessidades 

internas. Porém neste caso, o funcionário é movido por uma necessidade que o leva 

à ação, existindo, assim, vontade própria e, conseqüentemente, motivação. Vale 

ressaltar, que a motivação perdurará até que a necessidade do indivíduo seja 

suprida (QUEIROZ, 1996). 

McLagan (2000) percebe o processo participativo como uma forma não 
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institucionalizada de regulação de conflito, onde este, geralmente é considerado 

indesejável na equipe de trabalho, no entanto, em alguns casos, colaboram para 

melhorar, fortalecer a atentar para uma tomada de decisão. 

As formas de gestão baseadas na participação estão sendo estimuladas 

pela evolução social a criarem uma nova orientação que permitam o 

estabelecimento de propostas sintonizadas com este novo momento. Assim o 

cenário social está exigindo cada vez mais que as formas de gestão tenham um 

caráter participativo. 

Um novo padrão competitivo assinalado pela globalização da 

competência sobre a base de qualidade e preço, o novo nível e caráter da 

tecnologia, dado pela eletrônica, as exigências ambientais, o impulso da formação 

dos recursos humanos e a eficiência do emprego dos mesmos, são fatores que 

exigem um trabalhador diferente do tradicional, com maior competência de decisão, 

inventivo e, principalmente, um trabalhador mais motivado no trabalho (MCLAGAN, 

2000).  

A participação dos funcionários pode, além de ajudar a solucionar 

problemas, influenciar no processo de tomada de decisões. De acordo com Quick 

(1995), não é fácil obter a participação dos funcionários, principalmente por estes 

não se sentirem confiantes e seguros quanto à sua participação e também quanto às 

pessoas que os cercam. 

Para o autor, o entendimento e as ações, decorrentes das análises, 

dentro do enfoque participativo, mostram que a produtividade de uma organização 

depende sobremaneira da disposição e participação dos indivíduos da organização, 

já que além de serem responsáveis pela produção de bens e serviços, são os 

compositores da qualidade dos mesmos. 

Motta (1993) trabalha a gestão participativa como uma filosofia ou política 

de gerenciamento de pessoas, que possibilita que os indivíduos sejam apreciados 

através da participação dos mesmos nas tomadas de decisão e resolução de 

conflitos das organizações, além da expansão de seu grau de motivação. Porém, 
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para obter o compromisso de seu pessoal com os objetivos da organização, deve-se 

primeiramente identificar o que eles querem extrair de seu trabalho e de sua ligação 

com a organização. É necessário compreender o que os motiva a realizar um bom 

trabalho (QUICK, 1995). 

Paladini (2000, p. 143) chama atenção para a relação participação / 

motivação, afirmando que: 

Não há gerente que consiga motivar quem quer que seja, porque motivação 
não se transfere. Ocorre, porém, que qualquer gerente deve ser capaz de 
criar condições favoráveis à motivação das pessoas. Pela motivação, as 
pessoas aderem às metas que o gerente propõe. Sem ela, não há como 
garantir esforços consistentes para alcançar essas metas. 

Pode-se, portanto, entender a motivação como uma motriz que impulsiona 

os indivíduos, bem como lhes permite pró agir com os demais indivíduos de uma 

organização. Especialmente, é relevante conceber a motivação intrinsecamente 

pessoal. Deste modo, cada individuo é levado a agir espontaneamente para 

alcançar determinado objetivo. 

De acordo com Sievers (1986), a motivação deixou de ser exclusivamente 

um conceito científico de auxilio no entendimento do homem e sua construção 

individual e transformou-se em uma ferramenta formal para influenciar o 

comportamento humano. Segundo o autor, a motivação, dentro de um contexto 

administrativo e teórico-organizacional, foi transformada em uma ferramenta de 

conquista, manipulação e domínio, por meio do qual dirigentes ou indivíduos por 

eles legitimados, podem estimular determinado estilo de comportamento em seu 

subordinado. 

Assim, de acordo com o autor, a motivação, vista como uma superficial 

atividade científica, tem sido empregada em larga escala como suplente do poder e 

da coação, que até então, eram os canais predominantemente de influenciação, 

porém, se usada como elemento essencial da abordagem administrativa, a 

motivação, passa a reforçar a idéia de que é a administração de pessoas o próprio 

objetivo da administração e das teorias administrativas. 

A liderança também é um fator considerado relevante sobre a motivação 
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das pessoas. Queiroz (1996, p. 43) relata que: 

Não é sempre que o líder irá se deparar com uma equipe voluntariamente 
motivada. Muitas vezes, ele precisa saber criar um ambiente no qual o 
trabalhador possa despertar o seu potencial motivacional. É certo que esta 
tarefa é muito mais difícil do que apenas manter o trabalhador motivado. Por 
isso, todo esforço no sentido de não desmotivar um trabalhador é 
fundamental no processo de liderança. 

Por liderança entende-se: “habilidade de influenciar pessoas, conduzindo-

as em determinada direção” (PALADINI, 2000, p. 143). Segundo o autor, a liderança 

é compartilhada das chefias até os funcionários, permitindo uma melhor participação 

dos indivíduos e incutindo nos mesmos um espírito coletivo, de equipe. O autor 

também aborda algumas vantagens da gestão participativa, afirmando que estas são 

fontes de diferencial competitivo, e entre elas estão:  

1) Alavancar o desenvolvimento pessoal e de grupo; 

2) Promover envolvimento e integração das pessoas; 

3) Permitir fácil adaptação sem mudar a estrutura organizacional; 

4) Produzir maior conscientização e reflexos homogêneos; 

5) Facilitar a comunicação entre as pessoas; 

6) Estimular o desenvolvimento de trabalhos em equipes; e 

7) Trabalhar acentuadamente os diagnósticos e prognósticos dos 

problemas. 

Quick (1995) também ressalta a importância da gestão participativa na 

vida dos funcionários, afirmando que quando estes participam mais ativamente dos 

processos de decisão de uma organização, sua motivação, seu moral e 

desempenho profissional aumentam. Quanto maior a participação do indivíduo, 

maior será seu comprometimento tanto com o trabalho quanto com a organização. A 

participação dos indivíduos permite que estes se sintam mais seguros e tenham 

mais “voz” dentro da organização, expondo suas percepções e problemas.  
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A gestão participativa, segundo Motta (1993), pode ser entendida também 

sob a ótica de três correntes. Na primeira, a gestão participativa relaciona-se ao jogo 

de conflitos e interesses vigentes em um sistema social externo e conduzido para 

dentro da organização. Neste caso, as deliberações organizacionais são produtos de 

fatores externos à organização. Na segunda, a gestão participativa trabalha o 

conflito como personagem advindo do ambiente organizacional, resultante de 

evoluções de natureza técnico-científica-econômica. Na terceira, a gestão 

participativa aponta como causas de conflitos organizacionais, a díspar distribuição 

dos recursos, bem como a imparcialidade no tratamento de equipes pertencentes à 

mesma organização. 

Motta (1993) aborda também a divisão e a participação dos indivíduos na 

organização, tratando-a em duas vertentes: A primeira é chamada de direta, neste 

caso, o indivíduo age em seu nome assumindo a responsabilidade de influenciar e 

tomar decisões em sua área de atuação, bem como contribui para a integração da 

organização e para a democratização das tarefas. 

A segunda é denominada de indireta. O objetivo é representar os 

empregados e influenciar decisões de interesses coletivos em escalões superiores, 

possuindo limitações do tipo: maior influência nas áreas gerenciais e técnicas, menor 

número de funcionários de nível hierárquico mais baixo, não tem o caráter de 

representatividade da coletividade dos trabalhadores ou de grupos específicos da 

organização, etc. 

As pessoas são constantemente desafiadas pela mudança, devendo 

assim sair da zona de conforto para praticar o novo. Assim, essas pessoas adotam 

posturas defensivas como forma de proteção, o que se leva a crer que as pessoas 

buscam controlar suas ações, se sentindo acomodadas quando estão aptas a 

produzir o que ambicionam e sentindo-se importunados quando algo dá errado 

(ARGYRIS, 1992). 

O autor afirma ainda que as pessoas, ao contrário de trabalharem 

métodos participativos, mergulham em rotinas defensivas, “ações ou políticas que 

impedem o segmento de uma organização e experimentarem embaraços ou 
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sentirem-se ameaçados” (p. 31), que provocam o retraimento do indivíduo, podendo 

ainda, operar de maneira nem sempre transparente e pouco participante. 

Apesar de ter aspectos positivos, a participação também apresenta 

enfoques negativos. Conforme McLagan (2000), a participação torna a tomada de 

decisão lenta, já que poucas pessoas foram preparadas para trabalhar em grupo.  

Além do relatado por McLagan, a participação apresenta também, muitas 

vezes, um excessivo dispêndio de tempo, existindo também o envolvimento de 

pessoas não-qualificadas no processo decisório, bem como a concessão de excesso 

de poder dado à gerência (MOTTA, 1993). 

A rapidez das decisões, segundo o autor, é majorada no mundo moderno 

com habilidades gerenciais, e se existir alguma limitação de tempo, a recusa da 

gerência certamente acontecerá sobre a afirmação de que a participação tornará o 

processo lento. A mesma recusa acontecerá também sob a alegação de que a 

complexidade organizacional exige uma capacidade técnica elevada. 

A mudança de atitude é uma das formas de apresentar uma proposta 

para a formação do aprendizado. Com a mudança, torna-se possível atender de 

forma mais acertada os objetivos e metas daqueles que buscam o aprendizado. O 

que se busca é um desenho mais de ação mais efetivo, ou melhor, pretende-se com 

isso alcançar a competência (MOTTA, 1993). 

Assim, entende-se que se a aprendizagem possibilita melhorar a 

competência dos indivíduos, então analisar a eficácia da aprendizagem do indivíduo 

significa avaliar seu grau de competência, sendo isto aplicável tanto para a 

aprendizagem individual como organizacional. 

As organizações voltadas para a aprendizagem demonstram o fator 

humano como elo de ligação entre a aprendizagem, o conhecimento, e a 

participação. Se a participação dos funcionários não for incentivada, a capacidade 

de inovação dos indivíduos ficará submersa e sua motivação por produzir 

conhecimento tenderá a definhar, junto como sua aptidão para aprender. 
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2.9 Estratégias e Tipos de Participação 

 

As estratégias aplicadas à participação podem ser concentradas em um 

grupo de quatro classes fundamentais apresentadas por Maximiano (2004): 

aperfeiçoamento da informação, participação na tomada de decisão, participação no 

direcionamento da organização e participação nos resultados. 

1) Aperfeiçoamento das Informações: De acordo com o autor, a 

estratégia de participação com base informação tende a melhorar a 

comunicação da organização com os funcionários, clientes e demais 

pessoas envolvidas com a organização. 

2) Participação na Tomada de Decisão: Para se afirma a participação na 

tomada de decisão, é necessário que se vá além da comunicação, ou 

seja, não basta perguntar se tudo está certo, se concordam com tal 

posição. Segundo o autor, este tipo de participação envolve bem mais 

que isso, trata-se de um processo de envolvimento através de 

conversações sobre opiniões individuais ou em grupos para soluções 

de problemas acerca da organização. 

3) Participação no Direcionamento da Organização: Trata-se da 

participação no grupo de poder da organização, estando pois, além do 

simples envolvimento no processo decisório da organização. 

4) Participação nos Resultados: Nesta estratégia, pode-se perceber que 

muitas organizações envolvem seus funcionários a partir do momento 

que estes passam a ter participação nos lucros da empresa. As formas 

de participação nos resultados se apresentam nas mais diversas 

formas. Os funcionários podem participar do faturamento, dos 

acréscimos nas receitas, das economias ou lucros com produtividade, 

entre outros. 

Além das estratégias já citadas, o autor também afirma que outros 
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métodos de envolvimento do funcionário também são eficazes e úteis para a 

organização. Independentemente do tipo de participação, faz-se necessário que o 

funcionário tenha um “vínculo” com a organização maior do que simplesmente um 

contrato ou uma carteira assinada, trata-se de envolvê-lo nos interesses da mesma. 

Outras três formas de participação são apresentadas por Pateman (1992): 

a pseudoparticipação, a participação parcial e a participação plena. Na primeira, 

tem-se a persuasão por parte da administração da organização sobre os 

empregados para que estes aceitem as decisões tomadas. Na segunda, o 

empregado não tem poder de decisão igual sobre o resultado final do que se decide, 

podendo apenas exercer influências sobre tal. A terceira trata a forma com que cada 

membro é tratado igualitariamente. Segundo o autor (p. 98), trata-se do "processo no 

qual cada membro isolado de um corpo deliberativo tem igual poder de determinar o 

resultado final das decisões". Neste caso, não existem desigualdade de decisão, 

mas sim, um grupo de pessoas com igualdade de poder. 

Outros modelos considerados mais avançados em termos democráticos 

podem ser citados. Trata-se do modelo de co-gestão e de autogestão. O modelo de 

co-gestão é um tipo de democracia industrial, onde se assegura a participação dos 

funcionários, através de suas representatividades, nos órgãos decisórios 

(GUTIERREZ, 1991). 

Já a autogestão também é considerada uma forma de democracia 

industrial, tendo como principal característica, a propriedade coletiva do sistema de 

produção, que visam assegurar aos funcionários, um total controle dos sistemas de 

produção, assim como, das condições de trabalho (GUTIERREZ, 1991).  

É válido ressaltar que mesmo sendo semelhantes os termos, e alguns 

autores tratarem-nos como sinônimo, a administração participativa e a democracia 

industrial têm suas particularidades e grandes diferenças. A administração 

participativa, segundo Pateman (1992), é compreendida como uma estratégia 

gerencial adotada por empresas que aceitam a participação parcial como método 

adequado da relação empresa-funcionário. Já, de acordo com o mesmo autor, 

através da democracia industrial o poder é compartilhado mais plenamente entre 
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gerência e funcionários, estando portanto a participação dos funcionários presente 

em todos os níveis da organização. 

Em nível de Brasil, a participação dos funcionários fica limitada às 

atividades simplistas, não chagando, pois, aos níveis institucionais da organização 

(LEITE, 1993).  

Para o autor, as organizações brasileiras ainda estão muito distantes de 

democratizar as relações de trabalho, já que visam, direta ou indiretamente, excluir 

os sindicatos das participações e decisões organizacionais.  

Sabe-se que a participação dos funcionários nas decisões das 

organizações torna-se elementar para, não somente o desenvolvimento do processo 

aprendiz, mas também para fortalecer um bom clima organizacional. Através da 

participação, muitas organizações passam a visualizar um desenvolvimento 

expressivo, harmonizando melhores resultados para a organização e para os 

indivíduos dela participantes (GUTIERREZ, 1991). 

Além disso, o autor relata ainda que por meio da participação, tanto 

responsabilidades quanto resultados são distribuídos de forma eqüitativa, 

propiciando satisfação com a essência dos fatos e atos e não com sua aparência. 

É através da participação que as organizações solidificam suas bases 

para enfrentar o mercado e consolidar sua força, envolvendo os trabalhadores com 

os objetivos e resultados das empresas, permitindo com isso, que se sintam parte 

integrante do processo organizacional. 

Assim, pode-se dizer que as organizações necessitam, para que possam 

desenvolver-se pela aprendizagem, de um envolvimento das pessoas que as 

compõe, participando das tomadas de decisão e comprometendo-se com a geração 

e disseminação do conhecimento. Desta forma, o processo de aprendizagem 

organizacional deve acontecer, primeiramente, dentro da empresa, para que possa 

ser disseminado, focando suas atenções nos clientes e nos custos, subsidiando 

decisões estratégicas das pessoas para as organizações. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Métodos de Investigação 

 

Este capítulo trata da metodologia adotada para a realização desta 

pesquisa. Segundo Demo (1985, p. 19) “a metodologia é uma preocupação 

instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos”. Conforme o autor, o objetivo da metodologia é abordar 

a realidade teórica-prática e para conseguir isto, buscam-se diversos caminhos.  

Ao se percorrer estes caminhos, são apresentados os procedimentos 

metodológicos utilizados como fonte de orientação do trabalho. Assim, neste 

trabalho classifica-se a pesquisa tomando como sustentação a sistemática 

apresentada por Vergara (2003) que classifica a pesquisa em dois aspectos: 

Quanto aos fins, esta pesquisa é de cunho exploratório e descritivo. 

Exploratória, porque busca alcançar maior conhecimento sobre a temática em foco, 

já que se trata de uma temática relativamente nova, tendo, portanto pouco 

conhecimento acumulado sobre a temática. 

É também descritiva, porque tem como objetivo descrever e analisar as 

condições ambientais internas para o aprendizado, valendo-se de um referencial 

previamente estabelecido, bem como, o comportamento de um grupo de gestores 

em relação aos funcionários no que diz respeito à inovação e participação nos 

processos organizacionais. 

Segundo Cervo (1996, p.49), “a pesquisa descritiva observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. Além 

disso, segundo o autor, neste tipo de pesquisa, busca-se identificar a freqüência 

com que o fenômeno acontece e sua ligação com outros fenômenos. 
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Quanto aos meios, a pesquisa tem caráter bibliográfico e de campo, por 

meio do estudo de caso. Bibliográfico, porque foram utilizados livros clássicos e 

contemporâneos, bem como periódicos e anais de congressos impressos e 

eletrônicos no intuito de se fazer um levantamento e revisão da literatura pertinente. 

Como ressalta Andrade (2001, p. 39), esta etapa do trabalho é de grande 

importância, uma vez que:  

Uma pesquisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente, a 
pesquisa bibliográfica preliminar [...] Ela é obrigatória na pesquisa 
exploratória, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no 
desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das 
conclusões. 

Também Parra Filho e Santos (2000) afirmam que a pesquisa bibliográfica 

é essencial a qualquer campo da pesquisa, já que em todos se busca um 

conhecimento prévio do estágio em que se encontra o assunto. 

Este trabalho vale-se também de uma pesquisa documental, já que 

materiais, tais como documentos, relatórios, entre outros, fornecidos pelos gerentes, 

coordenadores e supervisores da Telemar – Pa, foram analisados como forma de 

ampliar a compreensão sobre a empresa e subsidiar as análises feitas. 

Apesar de assemelhar-se muito à pesquisa bibliográfica, a documental 

diferencia-se da primeira pela essência das fontes. Ao passo que a pesquisa 

bibliográfica toma como fundamentação os subsídios fornecidos pelos autores 

acerca de cada assunto, a pesquisa documental apropria-se de elementos que ainda 

não receberam um tratamento analítico, ou até mesmo, que podem ser 

transformados acompanhando os objetos da pesquisa (GIL, 1996).  

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos 
passos da pesquisa bibliográfica. Apenas cabe considerar que, 
enquanto na pesquisa bibliográfica as fontes são construídas 
sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na 
pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e 
dispersas. Há de um lado os documentos “de primeira mão”, que não 
receberam nenhum tratamento [...] de outro lado, há os documentos 
de segunda mão, que de alguma forma já foram analisados (GIL, 
1996, p. 51). 
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A pesquisa é também apontada como de campo, porque se vale de 

técnicas com o objetivo de coletar e assinalar, de maneira ordenada, os dados 

acerca do estudo (ANDRADE, 2001). Assim, as técnicas particulares da pesquisa de 

campo são as que interagem diretamente com a documentação direta, neste caso, a 

observação e a entrevista na TELEMAR – PA. 

A pesquisa de campo tem sido muito utilizada por pesquisadores que 

procuram responder questões relacionadas ao “como” e ao “por que” certos 

fenômenos ocorrem; visam analisar, intensivamente, uma dada unidade social, 

aprofundando a descrição de um determinado fenômeno, sendo que o pesquisador 

“vai a campo”, a fim de captar o fenômeno em estudo a partir da perspectivas de 

pessoas nele envolvidas (GODOY, 1995). 

A pesquisa configura-se, quanto a sua natureza, como qualitativa. A 

escolha de uma pesquisa qualitativa implica estabelecer, a priori, que o resultado 

final não se volta para a generalização, e sim para a análise, em profundidade, de 

um número reduzido de situações (YIN, 2005). Isto também porque a análise dos 

dados encontrados propõe entender e abordar o fenômeno, descrevendo e 

estabelecendo relações entre as variáveis que o compõem (VIEIRA; ZOUAIN, 2004). 

A pesquisa qualitativa costuma ser direcionada ao longo de seu 

desenvolvimento; além disso, não tenta enumerar ou aferir eventos, e, de regra, não 

emprega elementos estatístico para análise dos dados. Parte dela o alcance de 

dados descritivos através de contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação estudada (ROESCH, 2005).  

Ainda segundo a autora, nas pesquisas qualitativas é comum que o 

pesquisador busque compreender os fenômenos de acordo com as perspectivas dos 

participantes da situação estudada, para daí, estabelecer sua interpretação acerca 

dos fenômenos estudados. 
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3.2 Unidade de Análise 

 

O presente estudo vem acompanhado de um trabalho de campo, visando 

investigar como a TELEMAR – PA desenvolve ambientes propícios à aprendizagem, 

e como os gestores desta organização conseguem agregar inovação e participação 

como elementos de diferenciação. 

O trabalho, por sua vez, está alicerçado nos trabalhos de Yin (1998), 

conforme os quais, por meio do estudo de caso, serão apresentados, dados 

completos sobre a empresa em foco. Assim, o fenômeno da aprendizagem 

organizacional será analisado no atual contexto da TELEMAR - PA. 

A escolha da empresa se deu em virtude da sua importância estratégica 

no cenário econômico nacional, por ser esta de grande representatividade em seu 

setor de atuação, o de telecomunicações. Além disso, em virtude de trabalhar com 

alta tecnologia e em um mercado dinâmico, a empresa necessita estar em constante 

transformação, para evoluir, tanto no aspecto da inovação e gestão, quanto na 

prestação de serviços. 

A escolha pela unidade do Pará, se deu por este ser o estado de origem 

do pesquisador, bem como, pela maior facilidade de contatos dentro do ambiente de 

pesquisa. Neste sentido, o critério da acessibilidade foi determinante. Também 

relevante na escolha da empresa e do setor de atuação é o fato deste trabalho fazer 

parte das atividades de um grupo de pesquisa que tem desenvolvido outros 

trabalhos neste campo, dentre estes, o de Cabral (2001) e o de Freire Júnior (2005), 

ainda em andamento. 

A escolha da Telemar – Pa foi também motivada em virtude de que em 

outras unidades da Telemar já foram desenvolvidos estudos acerca da 

aprendizagem organizacional, como os de Cabral (2001), e ficou percebida uma 

inclinação da empresa a aprendizagem. Além disso, vale ressaltar que por se tratar 

de uma empresa genuinamente brasileira, com um ambiente extremamente volátil, 



 83 

tornou ainda mais interessante a observação. 

A TELEMAR é uma empresa composta de 16 operadoras de telefonia, 

sendo que sua estrutura é formada por cinco regionais: Rio de Janeiro (Filial Rio de 

Janeiro), Minas Gerais (Filiais Minas Gerais e Espírito Santo), Bahia (Filiais Bahia, 

Sergipe e Alagoas), Pernambuco (Filiais Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do 

Norte) e Ceará (Filiais Ceará, Piauí, Maranhão, Amapá, Amazonas, Roraima e 

Pará). A holding Telemar atende uma área de 86 milhões de habitantes, sendo 

responsável por 42% do PIB brasileiro (DIEGUEZ; PATURY, 1998). 

Já a TELEMAR – PA, empresa estudada neste trabalho, é uma filial da 

regional Ceará. Hoje, a TELEMAR – PA tem aproximadamente 1 milhão de terminais 

instalados e mais de 50 mil telefones públicos, atendendo a aproximadamente 2,3 

milhões de pessoas nas mais de 776 localidades em todo o Estado. 

 

3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

A TELEMAR – PA faz parte da TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A., 

sediada no Rio de Janeiro – RJ, de onde provém todas as decisões estratégicas da 

empresa.  A unidade do Pará tem seus mapas gerenciais divididos em: operações, 

recursos humanos, relações institucionais e varejo. Todas estas unidades estão 

atreladas à gerência regional corporativa, que por sua vez, está interligada à 

gerência nacional. 

O organograma a seguir demarca a unidade de análise da pesquisa, 

composta por gerentes da unidade, representando os níveis estratégico e tático da 

organização, perfazendo 16 profissionais. Vale ressaltar, que pela nova estrutura da 

Telemar – Pa, todos os coordenadores passaram a ser gerentes, ficando extinto o 

cargo de coordenador. 
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Nos organogramas abaixo, pode-se perceber a presença dos gerentes de 

plantas externas e internas, gerentes de manutenção de dados, gerente de 

multifunção, todos estes eram coordenadores interligados à gerência de operações, 

bem como, gerente de vendas canais pessoais, gerente de vendas redes regionais e 

gerente de operação de marketing, também ex-coordenadores que eram interligados 

à gerência de vendas de varejo. Hoje, não mais são coordenadores e sim gerentes 

de suas respectivas áreas, interligados à diretoria geral.  

 

 

Todos os gerentes acima citados foram entrevistados, totalizando 15 

gerentes conforme mostra o quadro abaixo:  

 

Gerente Vendas de Varejo 

 

Ger Vendas Canais Pessoais 
 

Ger Vendas Redes Regionais 
 

Ger Op de MKT 

 
Gerente Op 

 
Ger de Plantas Externas 

 
Ger de Plantas Internas 

 

Ger de Manutenção de 
Dados 

 
Ger Multifunção 

 

D. Geral 

G. 
Operações 

G. Vendas 
Varejo 

G. Adm 
Vendas 

G. Vendas 
Corporate 

G. Vendas 
Inst. 

G. Adm 
Patrim  

 
G. Gente 

 
G. Jurídica 
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Quadro 2: Equipe de Profissionais da TELEMAR – PA (Entrevistados) 

Público Quantidade 

Gerente de Operações (GO) 01 

Gerente de Planta Externa (GPE) 01 

Gerente de Planta Interna (GPI) 01 

Gerente de Manutenção de Dados (GMD) 01 

Gerente de Multifunção (GMF) 01 

Gerente de Vendas Varejo (GVV) 01 

Gerente de Vendas Canais Pessoais (GVCP) 01 

Gerente de Vendas Redes Regionais (GVRR) 01 

Gerente de Operação de Marketing (GOM) 01 

Gerente de Administração de Vendas (GAV) 01 

Gerente de Vendas Corporate (GVC) 01 

Gerente de Relações Institucionais (GRI) 01 

Gerente de Relacionamento Pessoal (GRP) 01 

Gerente de Operações de Recursos Humanos (GORH) 01 

Gerente Jurídico (GJ) 01 

TOTAL 15 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, a entrevista é nesta 

pesquisa a ferramenta central, escolha que é condizente com a literatura sobre 

estudo de casos, uma vez que, como afirma Yin (1989), ela é uma das principais 

ferramentas e uma das mais utilizadas, além de ser considerada como sendo o mais 

importante subsídio para este tipo de estudo.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2004), a entrevista é um diálogo entre 

dois indivíduos, onde o grande objetivo está na aquisição de elementos preciosos e 

no entendimento das expectativas e inclinações dos entrevistados. Para os autores, 
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por ser de essência “interativa”, a entrevista subsidia de forma significativa os 

pesquisadores que exploram temas complexos que dificilmente poderiam ser 

analisados e interpretados adequadamente por meio de questionários. 

A coleta de dados da pesquisa aconteceu por meio de entrevistas semi-

estruturadas, que,  conforme Lakatos e Marconi (2004), aplica-se quando o 

entrevistador tem liberdade para escolher a situação e a condição que lhe for 

conveniente para a realização da mesma. Para os autores (p. 279), “é uma forma de 

poder explorar mais amplamente a questão”. 

Os autores asseguram que a entrevista semi-estruturada, também 

chamada de assimétrica, antropológica ou livre, dá imunidade ao entrevistador para 

abordar questões consideradas adequadas, podendo desta forma, explorar a 

temática ao máximo. Para Roesch (2005), a entrevista semi-estruturada visa atingir 

o fenômeno investigado através das descrições e interpretações destes, por pessoas 

direta ou indiretamente envolvidas no processo de entrevista. 

As entrevistas foram aplicadas através de um roteiro (apêndice A – E), 

formulado para guiar o processo de coleta de modo formulado, para atender aos 

questionamentos da pesquisa, sendo dividido em duas etapas. A primeira aborda as 

características do entrevistado como: nome, formação, cargo, tempo de empresa e 

tempo de exercício no cargo e sua trajetória profissional na organização. A segunda 

versa sobre a aprendizagem na organização, levantando questionamentos acerca 

das dificuldades e facilidades do processo, da influência do ambiente para o 

desenvolvimento da aprendizagem, das estratégias e práticas adotadas pela 

organização para desenvolver o processo de aprendizagem, etc. 

Para a realização da entrevista, foi estabelecido um contato formal, 

através de um ofício devidamente encaminhado à empresa pelo Coordenador do 

Mestrado em Administração da Universidade Federal do Ceará, anexo I, solicitando 

a colaboração da organização para a realização da pesquisa e garantindo o seu 

caráter estritamente acadêmico.  As entrevistas foram, então, agendadas e 

realizadas conforme as datas estabelecidas pela gerência da empresa. 
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As entrevistas foram gravadas e transcritas com a autorização das 

pessoas envolvidas, o que, como prevê a literatura, contribuiu para o enriquecimento 

da qualidade dos dados coletados, já que permitiu ao pesquisador, no processo de 

análise, captar as informações e impressões transmitidas com maior precisão, 

possibilitando, ainda, a observação visual no momento da entrevista através da 

observação dos entrevistados, na forma de suas reações, indagações, indecisões, 

ênfases, humor, mudanças no timbre de voz, etc. ao longo da entrevista (LEE, 

1999). Posteriormente, as entrevistas, totalizadas em 16, foram transcritas, tendo 

como tempo médio 1 hora e 20 minutos. 

Um dos aspectos positivos no processo de coleta de dados foi o fato de 

que o pesquisador, ao apresentar a temática e suas propostas de pesquisa, foi 

imediatamente acolhido pelo corpo gerencial da TELEMAR – PA, que se colocou à 

disposição para contribuir com a pesquisa. Ressalta-se que conforme a classificação 

utilizada por Roesche (2005), os dados utilizados foram de caráter primário, ou seja, 

diretamente colhidos pelo pesquisador, tendo sido adquiridos através de entrevistas 

semi-estruturadas; e de caráter secundário, ou seja, não formulados pelo 

pesquisador, mas, procedentes de jornais, revistas, periódicos, dissertações, teses e 

demais publicações, além de documentos fornecidos por membros da organização, 

tais como relatórios, históricos, entre outros documentos da empresa.  

Durante a realização deste trabalho, buscou-se co-relacionar o referencial 

teórico à percepção dos entrevistados acerca da empresa, objetivando aproximar a 

ciência aos acontecimentos sucedidos na essência da pesquisa (ROESCH, 2005). 

 

3.5 Tratamento dos dados 

 

Os dados coletados por meio de documentos foram utilizados para 

análise das características da organização, principalmente no que tange o processo 

de aprendizagem organizacional. Estes documentos permitiram que o pesquisador 
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fizesse um levantamento das condições de aprendizagem, como também, do 

histórico e da formação e participação dos funcionários nos processos decisórios. De 

um certo modo, serviram, também, como indicação da orientação adotada pela 

empresa em relação ao tema em estudo.  

As entrevistas foram transcritas e distribuídas em categorias de análise,  

de acordo com os objetivos específicos propostos. Os dados obtidos admitiram a 

confrontação dos conteúdos para a consumação da análise. Após a realização da 

análise, desenvolveu-se a construção de corpos para subsidiarem uma segunda 

investigação dos dados, como forma de aprofundar e assegurar a confiabilidade das 

informações. 
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4 O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

O setor de telecomunicações no Brasil, apesar de parecer recente, não o 

é. Os serviços de correio, de acordo com Brandão (1996), teve seu início, 

oficialmente, em 1808, enquanto que o telégrafo iniciou-se em 1852, porém ficou, 

por muito tempo, restrito à região sudeste, mais especificamente, ao Rio de Janeiro. 

Só em 1874 é que, através de um cabo submarino, passou-se a ter a ligação entre 

Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Pará, e posteriormente, uma ligação com 

Portugal. 

Em 25 de junho de 1876, Graham Bell participava da exposição com seu 

invento que estava sobre uma mesa, à espera do interesse dos juízes. Por quase 

sete semanas o telefone ficou exposto, sem que ninguém atentasse para o mesmo. 

Graham Bell já tinha praticamente desistido de atrair para seu desprezado invento a 

atenção da comissão julgadora, até que o imperador do Brasil, D. Pedro II, ao 

chegar em visita à exposição, tendo assistido, há tempos, a uma aula de Graham 

Bell para surdos-mudos, que muito o impressionou, saudou o jovem professor, 

bastando para que os juizes começassem a especular sobre o invento. O telefone foi 

então examinado. Graham Bell estendeu um fio de um canto a outro da sala, dirigiu-

se ao transmissor e pôs D. Pedro II na outra extremidade; o silêncio era total, ficando 

todos os presentes em grande expectativa. “Ser ou ser eis a questão”, falou Graham 

Bell, sendo ouvido claramente por D. Pedro II, que assombrado exclamou: “Meu 

Deus! Isto fala!” (BRANDÃO, 1996). 

Conforme o autor, menos de um ano depois, foi organizada em Boston, a 

primeira empresa telefônica do mundo, a BellTelephone Company, com 800 

telefones, tendo como presidente Gardner Hubbard, sogro de Graham Bell, e como 

superintendente geral, Theodore Vail. 

Ainda segundo o autor, existe outro personagem também muito 

importante nessa história, de quem não se poderia deixar de falar. Trata-se de 

Watson, que se influenciou com as idéias de Graham Bell. Este por sua vez lhe deu 
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participação nas patentes como parte do pagamento de seu valioso trabalho, já que 

Watson não só participou de todas as fases de confecção do aparelho, apurando 

junto com Graham Bell as imperfeições existentes, mas também, foi o primeiro a 

ouvir a voz de Graham Bell através do aparelho.  

Brandão (1996) ressalta que poucos meses após o acontecimento na 

Filadélfia, surgia, no Rio de Janeiro, o primeiro telefone construído nas oficinas da 

Western and Brazilian Telegraph Company, trabalhados para o imperador D. Pedro 

II. Foi então instalado no Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, hoje 

Museu Nacional. No mesmo ano, foi posto a funcionar uma linha ligando a loja “O 

Grande Mágico”, situada na Rua do Ouvidor, ao Quartel do Corpo de Bombeiros. 

Em 15 de novembro de 1979 ocorreu a primeira concessão para 

estabelecimento de uma rede telefônica no Brasil, esta, dada a Charles Paul Mackie. 

Foi também no mesmo ano, que a repartição de telégrafos organizou, no Rio de 

Janeiro, um sistema de linhas telefônicas ligadas à Estação Central de Bombeiros 

para aviso de incêndios. Em 20 de janeiro de 1972, quando a cidade do Rio de 

Janeiro comemorava sua fundação, a empresa lançou um novo tipo de cabine em 

fibra de vidro, formato de concha e cor laranja, logo apelidados de “orelhão”, como 

até hoje são conhecidos. Tiveram excelente aceitação por parte do público, e esse 

número vem sendo continuamente ampliado (LUZ, 2001). 

Na década de 70, nos EUA, se passou a contar com outro recurso 

revolucionário, que veio fortalecer ainda mais o sistema de telecomunicações. Trata-

se da fibra óptica, que teve uma evolução rápida, chegando ao Brasil na mesma 

década, onde as pesquisas começaram a se desenvolver precisamente em 1975, 

quando a TELEBRÁS financiou um projeto com a finalidade de avançar com a 

tecnologia da fibra óptica no país. Os primeiros 85 km de fibra foram recebidos em 

1984, mas desde 1980 a fibra ótica já era utilizada, em caráter experimental 

(COLOMBINI, 2001). 

Posteriormente, com o grande progresso do setor de telecomunicação no 

Brasil, pôde-se perceber o lançamento do telefone público a cartão indutivo, 

acontecido durante a Rio-92. Com isso, em outubro do mesmo ano, foi extinta a 
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ficha telefônica no Brasil, que, paulatinamente, foi sendo substituída pelo cartão 

indutivo (ANATEL, 2001). 

Em 1994, o ambiente das telecomunicações era monopolizado e regulado 

pelo governo, sendo que em 1995, este monopólio passou a ser flexibilizado. No ano 

seguinte, o Governo passou a permitir a prestação privada de vários serviços na 

área, entre eles serviços de telefonia móvel, serviços via satélite entre outros. Em 

1997, cria-se a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) para formular as 

regras para o mercado de telecomunicações, que entraria, em meados do ano 

seguinte, no forte processo de privatização das empresas de telefonia pertencentes 

ao Governo e ao Sistema Telebrás. 

Com estas regras, foram estabelecidas metas a serem atingidas até 2003 

para quem adquirisse operadoras do sistema de telefonia, móvel ou fixa. Essas 

metas estipulavam crescimentos que necessariamente seriam atingidos sob penas, 

como multas, ou até mesmo, perda do direito de exclusividade de exploração. Foram 

também privatizadas concessões para empresas-espelho (empresas que receberam 

o direito de explorar o serviço de telefonia fixo, comutado nas áreas definidas pelo 

Plano Geral de Outorgas), ou seja, empresas da mesma área de atuação, que 

podem oferecer os mesmos serviços, com o intuito de gerar concorrência e evitar o 

monopólio (ANATEL, 2001). 

Em 1997 ocorreu uma desgastante estagnação depois que o Governo 

decidiu cortar todos os investimentos na área frente às privatizações. No ano 

seguinte, o mercado passou a crescer em níveis grandiosos, suplantando inclusive 

as metas estabelecidas pela ANATEL, já que as empresas de telefonia se 

esforçaram para atingir previamente os níveis estabelecidos para 2003, visto que 

assim teriam o direito de expandir muitos de seus serviços para todo o território 

nacional, como é o caso das operações com telefonia fixa. Um exemplo dessa 

antecipação se percebe nos acessos fixos instalados, onde a meta de 45,1 milhões 

para 2002 já foi atingida em setembro de 2001 (ANATEL, 2001).  

Hoje, o mercado de telecomunicações apresenta tendência de redução do 

crescimento, pelo menos por parte das operadoras, e exatamente por terem 
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antecipado suas metas. No entanto, trata-se de um mercado cheio de 

oportunidades, já que, em virtude de se ter sofrido um enorme avanço nos últimos 

anos, apresenta grandes opções para quem possui qualidade de serviços ou 

produtos ou conseguiu definir claramente seus nichos de mercado, operando-os de 

maneira eficiente. 

 

4.1 A privatização do setor de telecomunicações e a  concepção da TELEMAR 

 

O que predominou no fim dos anos 90 foi a privatização dos serviços de 

telecomunicações no Brasil, porém, ante a esse acontecimento, no início da década 

de 60, o setor era descentralizado, ficando sob a guarda da União, do estado e dos 

municípios, a exploração dos recursos. Eram, em média, 1200 empresas de 

pequeno e médio porte extremamente desconectas e desordenadas, com uma 

prestação de serviços altamente precária (ANATEL, 2001). 

Porém, a mudança começou a ganhar força, no ano de 1972, com a Lei 

nº 5.792, onde se deu início a ação de aquisição e absorção das empresas 

prestadoras de serviços telefônicos no Brasil, possibilitando a solidificação das 

empresas estatais. Eram em média novecentas empresas operando de forma 

autônoma (LUZ, 2001). Porém, de acordo com o autor, através do decreto nº 74.379, 

de 1974, a TELEBRAS foi nomeada concessionária geral na exploração dos 

serviços de telecomunicação pública em todo território nacional. 

Foi na década de 90 que a TELEBRAS teve seus investimentos limitados, 

provocando um forte período de recessão no sistema de telecomunicações 

brasileiro, ocasionando uma expressiva precariedade no setor, e conseqüentemente, 

uma “falência” tecnológica (BRANDÃO, 1996). 

No entanto, segundo Luz (2001),  com todos estes problemas 

acontecendo, o Governo Federal, em destaque o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, tomou medidas impactantes para o setor, aprovando a Lei Mínima e 
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criando a ANATEL. Os serviços públicos de telecomunicações, ante o período de 

privatização, eram empreendidos pelo pela TELEBRAS, formado por uma empresa 

holding, por uma empresa de natureza nacional e internacional, por 27 empresas 

estatais e quatro empresas independentes, sendo que destas, três eram estatais 

(CRT, SERCOMTEL e CETERP) e por uma empresa privada (CIA de 

TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL). 

Foi a partir de 1996, com a sanção da Lei Geral das Telecomunicações, 

seguido, do aprovado processo de privatização do Sistema TELEBRAS em 29 de 

Julho de 1998, negociado por 22 bilhões de reais, em leilão da bolsa de valores do 

Rio, que o setor de telecomunicações, no Brasil, passou a se reestruturar (LUZ, 

2001). Com isso, as empresas espelhos passaram a configurar-se conforme 

descreve o quadro abaixo. 

As operadoras Tele Norte-Leste, Tele Centro-Sul, Telesp e Embratel são 

operadoras chamadas de Incumbentes, pois estão sujeitas às normas da ANATEL 

resultantes do processo de privatização do sistema TELEBRAS. As operadoras 

Cambrá, Megatel, Vésper e Bonari, são chamadas de autorizadas, já que não estão 

sujeitas às metas de universalização, continuidade, interconexão ou qualidade, 

tendo apenas que cumprir as normas com que se comprometem em suas propostas 

de compra (LUZ, 2001). 

Quadro 3: Situação da telefonia fixa e empresas-espelho após a privatização 

Empresas Acionistas Empresas  Acionistas 

Tele Norte-Leste *Andrade Gutierrez; 

*Inepar; 

*Maçal; 

*BNDES Participações; 

Seguradoras do Banco do 

Brasil. 

Cambrá *Bell Canadá; 

*WLL; 

*Qualcomm; 

*SLI Wireless; 

Vicunha. 

Tele Centro-Sul *Itália Telecom; 

*Timepart; 

*Techold. 

Megatel *Grupo Liberman 
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Telesp *Telefônica; 

*Iberdrola; 

*Banco Bilbao. 

Vesper *Bell Canadá; 

*WLL; 

*Qualcomm; 

*SLI Wireless 

Embratel *MCI Bonari *Sprint; 

France Telecom; 

National Grid. 

 

Em abril de 1999, a Tele Norte-Leste passou a se chamar TELEMAR. 

Atuando em uma área que compreende 64% de todo território nacional, a empresa 

oferece serviços de telefonia fixa em 16 estados da Federação: Rio de Janeiro (RJ), 

Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Amapá (AP), Amazonas (AM), Roraima 

(RR), Pará (PA), Ceará (CE), Paraíba (PB), Alagoas (AL), Pernambuco (PE), Piauí 

(PI), Maranhão (MA), Bahia (BA), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE), 

chegando a uma área concessão aproximada de milhões de quilômetros quadrados 

(LUZ, 2001). 

 

 
Figura 7: Área de Atuação da TELEMAR 

Fonte: Documentos da Telemar – Pa. 
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4.2 A TELEMAR: história e evolução 

 

Foi a partir da década de 70, com o objetivo de manter um bom 

planejamento, implantação e operação, foi estabelecida pela Telebrás, em cada 

Estado da Federação, uma empresa pólo, bem como, promovida a incorporação das 

companhias existentes, ocorrendo a partir daí, uma expansão considerável das 

plantas telefônicas. 

Na década de 80, mesmo com a difícil condição econômica do País, que 

afetaram o setor de telecomunicações, o setor continuou crescendo apesar de 

aquém do esperado. Mesmo com todas as dificuldades em virtude das 

circunstâncias, consolidou-se o processo de incorporação das companhias 

telefônicas, passando a responsabilidade de mais de 95% dos terminais telefônicos 

para a Telebrás.  

Ainda nesta década, foram lançados os satélites de comunicações Brasil 

Sat I e Brasil Sat II, por meio dos quais se obtinha uma total integração do território 

brasileiro, conduzindo para todo o território nacional, os sinais de telefonia, telegrafia 

e televisão. 

Porém, foi em 1998 que se assinalou a história das telecomunicações no 

Brasil. Neste ano, o Sistema Telebrás, então composto por empresas estatais 

federais de telecomunicações, foi privatizado depois de custoso processo de 

transformação do setor. 

Este processo teve início com mudanças na Constituição Federal, 

permanecendo com a promulgação da Lei Mínima e da Lei Geral de 

Telecomunicações, com a criação e implantação da ANATEL (órgão regulador), a 

aprovação do Plano Geral de Outorgas e do Plano Geral de Metas, resultando com 

a preparação da venda de ações de propriedade da União Federal, que por ser 

acionista majoritária, exercia o controle dessas empresas através do Poder 

Executivo. 
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A Telemar então surge quando o Ministério das Comunicações optou pela 

cisão e posteriormente a privatização da Telebrás em 12 companhias holdings. A 

maior delas era a Tele Norte Leste, que em abril de 1999 foi transformada em 

TELEMAR. Hoje, como já informado, controla 16 operadoras de telecomunicações 

atuantes nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil, cobrindo 

aproximadamente 70% do território nacional e atendendo a cerca de 60% da 

população brasileira. 

A partir de 1998, após a privatização, a Telemar começou a ser 

reestruturada. Esta reestruturação se iniciou com a transformação das 16 

operadoras, adquiridas com a privatização, em uma única empresa. É sabido que 

estas transformações foram lentas, já que o desafio de uniformizar, não só 

empresas, caso das 16 operadoras, mas principalmente, culturas já incorporadas por 

cada uma, era enorme, porém, tornou-se possível. 

Em virtude de uma forte necessidade de adaptação ao novo contexto, 

entre julho de 1998 e julho de 1999, as mudanças na Telemar foram mínimas, 

porém, uma das maiores mudanças aconteceu em seu quadro  de funcionários. Mais 

de 11 mil funcionários aderiram ao plano de desligamento voluntário, ficando pois, a 

empresa parada, sem maiores reestruturações até julho de 99. 

Toda esta lentidão e dificuldade encontrada pela Telemar, se justifica pela 

dificuldade de se padronizar 16 empresas, cada uma com cultura diferente, receitas 

e despesas diferentes, corpo diretor diferente, fornecedores diferentes, enfim, toda 

uma política, que torna cada empresa, diferenciada uma das outras. 

No leilão de privatização, a proposta pela empresa foi no valor mínimo, 

sendo este, um fato extremamente negativo, já que todos os grupos compradores 

delineavam ações visivelmente estratégicas. Eram remotas as chances de êxito para 

a empresa compradora, já que, enquanto os investidores estrangeiros entravam com 

empréstimos à juros baixos, e com conhecimento em telecomunicações, o grupo 

comprador não tinha parceria para trazer dinheiro de fora a baixos juros, ficando 

desacreditadas suas ações. 
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Porém, em 1999, iniciou-se um processo de expansão, alcançando 

números significativos. Foram expandidos as ofertas de linhas telefônicas (1,7 

milhões), terminais (10,5 milhões) e serviços (9,7 milhões), além de telefones 

públicos (85 mil). 

Porém, no ano seguinte, objetivando integrar as operadoras estaduais, 

iniciou a construção do backbone interestadual. Trata-se de uma rede física de fibra 

ótica que conduzem som, dados e Internet, que interligaram as principais cidades 

cobertas pela Telemar. 

A Telemar é atualmente a maior empresa de telecomunicações do Brasil 

em termos de faturamento e números de telefones instalados, possuindo vasta 

experiência em serviços de telefonia fixa local e de longa distância. Além disso, a 

empresa disponibiliza serviços para internet, transmissão de dados e imagens e 

videoconferência, entre outros. 

A Telemar tem como principais objetivos a criação, de maneira 

sustentável, de valor econômico para a empresa, bem como, riqueza para seus 

clientes; a manutenção da liderança de mercado e a expansão para outras regiões 

onde não atua. Mas os líderes da empresa reconhecem que isto só será possível se 

trabalharem aspectos como o bom relacionamento com os clientes, oferecer 

produtos e serviços que estejam sempre a frente da concorrência e que superem ou 

satisfaçam as expectativas de seus clientes, potencializar seu corpo funcional, bem 

como, sua estrutura física como forma de alcance da eficiência e eficácia, entre 

outros. 

Através do Plano de Reestruturação Telemar, a empresa ganhou nova 

organização, objetivando não só a ampliação de sua capacidade tecnológica, mas 

principalmente, estreitar seu contato com, aquele que passou a ser seu grande foco, 

o cliente. 

Tornou-se necessário então, que a empresa direcionasse sua atenção ao 

cliente e ao concorrente, e isso provocou mudanças na sua gerência de recursos 

humanos. Esta passou a participar, de forma direta, na gestão de negócios da 
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empresa. Não mais existia um setor de RH isolado dos demais, mas sim, uma 

interligação dos diversos setores da empresa para uma tomada de decisão. 

As empresas foram então agrupadas em cinco unidades regionais, 

ficando as decisões centralizadas em cada uma dessas unidades. No entanto, tudo 

mudou em 1999 com a criação da Matriz Telemar, no Rio de Janeiro, e o sistema de 

compras, contabilidade, folha de pagamento, entre outros, foram unificados, 

passando as 16 empresas a serem operadas em sistema integrado. 

A Telemar passou, então, a padronizar seus processos como forma de 

tentar garantir que as atividades mantivessem os mesmos padrões de qualidade, 

independentemente da região onde o serviço seria prestado. Esta padronização 

propiciou uma redução de funcionários, terceirização, fusão de áreas, entre outros 

processos. 

Assim, como outras empresas do setor de telecomunicações, a Telemar 

vêm reestruturando sua missão, metas, objetivos, enfim, vem buscando tornar-se 

ainda mais competitiva no mercado, dando ênfase à satisfação do cliente, pois este 

é o grande responsável pelo sucesso da empresa e quem mais contribui com sua 

fidelidade no serviço prestado, para o aumento da receita da organização e, 

conseqüentemente, para a sua permanência no mercado. 
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5 A APRENDIZAGEM NA TELEMAR – PA 

 

Neste capítulo, são apresentadas e analisados os dados da pesquisa. 

Nesta etapa, partindo-se da questão norteadora da pesquisa que visa identificar 

como a Telemar desenvolve, ambientes propícios à aprendizagem, e como os 

gestores conseguem agregar inovação e participação como elemento de 

diferenciação, além de analisar como os gestores da Telemar – Pa têm trabalhado a 

aprendizagem como vetor de competitividade. 

As transformações que vem ocorrendo na Telemar - Pa desde o período 

de privatização até os dias atuais, e que atinge diretamente os setores da empresa, 

em seus mais diversos aspectos, são sentidas por todos os colaboradores e 

percebidas pela sociedade. Isso é reflexo da transição ocorrida com a privatização, 

onde a empresa deixa de ser estatal para se tornar uma empresa privada, refletindo 

diretamente na sua cultura organizacional, no seu estilo gerencial e na sua estrutura 

física. Mudou-se não só o modo de agir da empresa, mas principalmente o modo de 

pensar. 

Partindo deste princípio, a Telemar – Pa iniciou um trabalho de 

reconstrução gerencial com base nas experiências vividas e na aprendizagem 

adquirida. De acordo com Garvin (2002, p.101) “a prática traz a perfeição. A 

experiência é o melhor professor. Treinado na escola da dureza”. O autor afirma 

ainda que, as experiências, para serem eficazes, necessitam serem diversificadas. 

Assim, passou-se então a desenvolver estudos de clima organizacional, satisfação, 

grau de capacitação tecnológica, de inter-relação e participação funcional, bem 

como, uma profunda análise das condições e exigências do mercado, direcionado o 

foco para o cliente. 

Klein (2002), também compartilha desta visão, pois segundo ele as 

organizações tomam como base o passado para daí formar seu futuro, ou seja, é 

com base nas experiências passadas, que a organização observa seus erros e dão 

embasamento para as gerações de idéias futuras. Como reforço desta afirmação, 
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Senge (2000) garante que quando a organização é formada por pessoas, que a todo 

o momento renovam suas habilidades criativas e suas competências, fatalmente se 

terá um grupo embasado em um perfil aprendiz. 

Com a prática das entrevistas, realizadas para este trabalho, ficou claro o 

pensamento dos gerentes da Telemar - Pa, que afirmaram ser a privatização uma 

das grandes responsáveis pelo processo de aprendizagem na empresa. 

O grande aprendizado aconteceu com a mudança. Mudamos os nossos 
costumes, os nossos hábitos, a nossa maneira de ver e de agir diante do 
mercado. Antes da privatização, o foco da companhia era a engenharia. 
Após a privatização passamos a concentrar nossos esforços nos clientes, 
no que eles pensavam, no que eles queriam e no que eles propunham para 
nós. Esse foi um aprendizado significativo para a empresa. Aprendemos a 
absorver as mudanças radicais que aconteceram, mudando nossa visão e 
maneira de desempenhar o trabalho (GORH). 

Com as transformações ocorridas torna-se cada vez mais exigível não só 

a oferta de produtos tecnologicamente sofisticados, avançados e seguros, mas 

sobremaneira, o desenvolvimento de relações duradouras e confiáveis com seus 

clientes. Assim sendo, é indispensável para a organização, uma constante evolução 

estrutural, estratégica, tecnológica e cultural, toda alimentada pelo trabalho de 

“eterno aprendizado” que é sustentado pela organização (KIM, 1993). 

Na realidade, foram essas transformações ocorridas na Telemar – Pa, a  

quebra dos paradigmas da exclusividade da força tecnológica, de um estilo voltado 

para a engenharia, que fizeram com que a mesma voltasse sua atenção para os 

clientes, para os mercados, fazendo assim a verdadeira diferença. A preocupação 

em conhecer o cliente e aproximar-se dele ante do seu concorrente é 

verdadeiramente uma forma de fortalecer-se para o mercado. 

A grande mudança que aconteceu na Telemar – Pa é que esta deixou de 
ser uma companhia preocupada apenas com lucros para ser uma empresa 
preocupada com o mercado. Daí passou a fazer a diferença, pois para 
consegui isso, foi preciso um maciço investimento nas, quer dizer, no 
processo de aprendizagem e reciclagem dos colaboradores. A companhia, 
antes sem é... desordenada, passou, depois de muito sofrimento, para a 
calmaria dos bons trabalhos desenvolvidos por nossas equipes (GVV). 

O foco no mercado foi uma das estratégias encontradas pela Telemar – 

Pa para se desenvolver quanto empresa no setor de telecomunicações. Todos os 
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entrevistados abordaram a importância desta estratégia, e reafirmam que tal postura 

da organização pôde ser percebida, principalmente, a partir do momento que foi 

criada, para cada segmento do mercado, uma diretoria específica. 

Para atender as expectativas de seus consumidores, a Telemar – Pa 

passou a exercitar ações que favoreceram a composição de um ambiente propício à 

aprendizagem, pois vê nesta a única saída para o crescimento no mercado. De 

acordo com Easterby-Smith et al. (2001), as organizações devem alinhar seus 

ambientes, para colherem deles, condições de desenvolver práticas de 

aprendizagem. Segundo o autor, todos dentro de uma organização devem estar 

preparados e conectados à aprendizagem, já que todos devem ter acesso a ela.  O 

importante é que esta aprendizagem acontecesse desde o mais alto nível 

hierárquico até os mais baixos, na tentativa de integrar organização e ambiente. 

O primeiro passo dado pela Telemar, já que se trata de uma ação 

aplicável a todas as unidades, para se criar uma ambiente de aprendizagem, foi 

investir em treinamentos e na educação de seus funcionários.  

A Telemar, possui um programa de Universidade Corporativa, que foi 

criado em dezembro de 1999, quando o Projeto Universidade Telemar tornou-se 

realidade, sendo arquitetado por Colleges Crenças & Valores, Formação, 

Desenvolvimento Gerencial e Liderança, Negócios e Atendimento e Programas 

Especiais, operando em boas condições e focado na estratégia da empresa. 

De acordo com GJ, a Telemar foi uma das primeiras entre as grandes 

empresas brasileiras a implementar um projeto de Universidade Corporativa. 

Idealizada em 1999 e lançada em abril de 2000, a Universidade TNL trouxe novos 

valores para a cultura da Empresa, como Educação Continuada e Gestão do 

Conhecimento, conceitos modernos de gestão empresarial que já foram adotados 

por grupos em todo o mundo. “Acima de tudo, a Universidade TNL é uma aposta nos 

nossos colaboradores”, afirma o gerente.  

De acordo com GOM, os programas implementados vêm contribuindo 

para o aprimoramento técnico, profissional e acadêmico de grande parte do corpo 
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funcional da empresa. Segundo o gerente, “Os frutos desse projeto são diretamente 

revertidos para os clientes Telemar, através de uma sensível melhora na qualidade 

do atendimento e dos serviços prestados pela empresa”. 

Em 2003, a Universidade TNL deu um grande passo em sua evolução 

natural. Novos Cursos, grupos de estudos, programas integrados, biblioteca, 

programas de desenvolvimento pessoal e de equipe estão sendo acrescentados a 

essa iniciativa de sucesso. Fruto da participação de cada um dos colaboradores, a 

Universidade reúne todas as iniciativas de gestão da qualidade, treinamento e 

desenvolvimento profissional, possibilitando a construção de uma ponte 

indispensável entre os objetivos de nosso negócio e o desenvolvimento do nosso 

pessoal. 

A UNITE foi concebida como forma de diferenciar o desempenho de seus 
colaboradores e permitir um aprimoramento de nosso pessoal. Hoje a 
UNITE atua de maneira efetiva na gestão do conhecimento, na 
aprendizagem organizacional e na identificação das competências, dos 
valores e na formação de sua massa crítica e de um time de classe mundial 
(GOP). 

Apesar de muitos não se aterem a isso, pois alegam estar pouco divulgado 
o benefício desta universidade, mesmo assim a empresa insiste em 
melhorar o entendimento sobre a necessidade de se estudar. É aprender a 
aprender porque não existe outra forma de um profissional permanecer no 
mercado se não pelo conhecimento que ele adquire e compartilha (GPI). 

Unanimemente, os gestores da empresa afirmam que na Universidade 

Telemar, a educação corporativa é tida como uma ação contínua de aprendizagem, 

como pré-requisito para a edificação e solidificação da cultura Telemar e no 

desenvolvimento dos talentos de seus colaboradores em pensar e repensar a 

empresa frente a competitividade e da busca permanente de melhores resultados. 

Assim, para sustentar o processo de aprendizagem, a TELEMAR – PA, 

bem como as outras unidades, ressaltam a importância da aprendizagem para seu 

crescimento e reafirmam esta importância e o espaço alcançado no mercado por 

meio da aprendizagem que leva à inovação, desenvolvendo cada vez mais uma 

forte interação com seus colaboradores e com a sociedade. Para GAV, “aprendemos 

uns com os outros, com a sociedade, com todo o meio, e assim, pudemos despontar 

no mercado, já que a população nos ensina como fazer, e o que fazer, de forma 
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direta ou indireta, mas eles nos ensinam”. 

Antes a dificuldade era bem maior, não tínhamos acesso aos clientes e nem 
noção do que fazer para concertar algo que estava errado. Reclamávamos 
demais, ainda hoje reclamamos, mas mudou 100%. Saímos às ruas e 
entrevistamos os clientes, daí ouvimos diversas reclamações. Tem gente 
que xinga, esperneia, mas no fim percebem que existe uma boa intenção e 
acabam nos passando boas informações para concertamos o que ta errado, 
entendeu? Não dá pra dizemos que alcançamos o céu, mas certamente 
saímos do inferno (GAV).  

Com isso, a Telemar – Pa passou a dar nova direção ao seu processo de 

aprendizagem, que tem como foco, o desenvolvimento de competências e a 

inovação, não através de ações genéricas, mas na adequação das condições 

internas ao ambiente, fazendo prevalecer um ambiente aprendiz na organização e 

possibilitando estar preparada para enfrentar seu novo mercado. Para Garvin (2002), 

é a necessidade constante da organização de buscar adaptação ao ambiente. O 

autor aponta a aprendizagem e a capacidade de adaptação como ferramentas para 

a sobrevivência das empresa e para a eficácia organizacional. 

Outra estratégia identificada na Telemar é a forma com que desenvolve 

seus conhecimentos. A empresa trabalha um processo de benchmarking de 

empresas estrangeiras do mesmo setor, ou em empresas nacionais de setores 

diferenciados. De acordo com GAV, 

Fazemos o que os japoneses fazem. Eles pegam uma televisão de um 
americano, levam pro Japão, desmontam, estudam e fazem uma melhor. 
Nossa política é de identificar o que eles tão fazendo de melhor lá fora. Daí 
trazemos a idéia pra cá, avaliamos e desenvolvemos uma melhor. É copiar 
inovando. Não há pecado nisso, não é? O consumidor não quer saber quem 
fez primeiro, quer saber quem faz melhor,entendeu? 

Neste sentido, os gestores da empresa têm papel fundamental, já que 

procuram desenvolver condições de criação e propagação de conhecimento, 

envolvimento e comprometimento dos empregados nos resultados da empresa, 

conscientização da necessidade de se aprender e inovar para gerar diferencial 

competitivo. Para Easterby-Smith et al. (2001), “os gerentes não são apenas aqueles 

que procuram continuamente se desenvolver e aperfeiçoar-se aos serem diligentes, 

autodirigidos, inquisitivos e criativos em sua abordagem à aprendizagem”. Tudo isso 

parte da disposição dos gerentes em propagar e deixar transparente a cultura 

existente na empresa. 
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Vale ressaltar que à proporção que a organização deixa transparecer sua 

cultura, sua inclinação para um perfil aprendiz, os líderes de cada equipe, que têm 

papel determinante no processo de aprendizagem, começam a trabalhar nas 

mesmas este perfil, tornando a organização um ambiente favorável à aprendizagem, 

e à geração de novas idéias. Para GRI, 

Hoje nós temos uma empresa que é focada na satisfação do cliente, focada 
em resultados e em eficiência. Eficiência você consegue através apenas de 
pessoas, e a cúpula da organização sabe disso e tem investido muito na 
melhoria do conhecimento dos colaboradores. E isso é bastante importante 
porque agente se sente valorizado, motivado a dar o melhor, produz mais e 
melhor e isso é refletido nos números da empresa. Agente cresce mais de 
20% ao ano em termos financeiros com a ampliação da nossa fatia de 
mercado. 

Outro ponto a ser analisado é o fato de que os gestores incentivam o 

aprendizado e a participação, porém muitos dos empregados ainda ressentem-se de 

penalizações frente aos erros, mesmo reconhecendo que estes são oportunos para 

o aprendizado do indivíduo e do grupo. Senge (1998) afirma que os erros podem ser 

métodos oportunos de aprendizagem, tanto para o indivíduo, como para a equipe.  

Ouvimos todo tempo nosso presidente dizer nas reuniões que só quebra 
copo quem o lava, portanto, na nossa empresa existe sempre a 
possibilidade de um indivíduo se redimir de seu erro através da persistência 
e do esforço em não mais errar, pois quando ele erra, é porque está 
buscando um acerto. Buscamos toda hora aprender com os erros, não é 
que tenhamos que errar para aprender, mas temos a oportunidade de 
aprender com nossos erros. O que não aceitamos é que o cara pare no erro 
cometido, sabe, ninguém é perfeito, isso agente fala toda hora, mas não se 
aceita que a pessoa seja relaxada, prejudique a equipe. Se o cara vive no 
erro, aí a equipe toda pega no pé dele e reclama (GRP). 

Outro entrevistado que fala sobre os erros que acontecem é GVC. 

Segundo ele, 

Tenho uma mensagem que sempre fica gravada na minha mente que o 
presidente da companhia sempre fala em todas as reuniões que nós não 
temos que ter medo de quebrar copos, tá? É melhor você quebrar o copo, 
mas ter a atitude de fazer a coisa acontecer, ou ao menos tentar. Ele não 
admite pessoas de braços cruzados, daí o negócio pega. Ele conta sempre 
essa história que a empregada dos pais dele quebrava muito copo, ta? e a 
mãe, a mãe dele falava ao pai pô vamos mandar essa empregada embora 
por que ela quebra muito copo e o pai dele falava não pelo menos ela faz, 
ta? Então a gente tem essa filosofia na companhia que as pessoas podem 
errar, sim. Lógico que a gente não vai deixar a pessoa sempre errar. Errou 
vamos corrigir vamos traçar novos rumos e se perguntar por quê que errou. 
Mas sabemos que somos cobrados quando erramos, mas não porque não 
podemos errar, mas porque devemos concertar nossos erros. 
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Apesar de todos estes relatos, percebe-se a existência de um elemento 

contraditório e que impede o melhor desenvolvimento dos indivíduos e dos grupos. 

Alguns gerentes apontam a dificuldade de se obter, com algumas pessoas da 

empresa, informações que facilitem seu desenvolvimento e permitam a correção dos 

erros. 

Existem pessoas aqui dentro da empresa, que têm medo de perder seu 
lugar, querem se manter eternas no trono, mas não percebem que retendo 
determinadas informações, estão prejudicando a empresa. Não levantam do 
computador nem pra beber água, e quando saem, deixam o computador 
protegido. Acho muito chato e muito ruim para a empresa. Esse tipo de 
gente é ruim para a empresa. Eles impedem que as informações, vitais 
cheguem até as pessoas (GVCP). 

Nessas horas, o pessoal que tem maior bagagem na empresa deveria tomar 
providências. Esse tipo de pessoas não serve. Uma vez fui perguntar sobre 
o fluxo de linhas de distribuição residencial para um veterano da casa e ele 
respondeu que não sabia. Só tem que ele trabalha nisso há anos e sei que 
não quis me ensinar. Parece que sou uma ameaça pra ele. Fui falar pro 
meu superior e ele mandou o cara me treinar. Foi engraçado. Ele tava p. de 
raiva, mas teve que me explicar tudo (GVRR). 

É neste momento que percebe-se o valor do líder. Ele pode propiciar a 

integração dos grupos e dos indivíduos, possibilitando a subordinação dos erros a 

melhoria da integração individual e grupal e a elevação da auto-estima. 

Tentando resolver os problemas de ordem estrutural, operacional e de 

relacionamento, a empresa lançou um projeto de reestruturação e crescimento, 

chamado de “Avaliação pelos Méritos”. Através deste projeto, os profissionais da 

empresa passam a receber, entre outros, retornos financeiros pelos acertos. Este foi 

instituído para implementar um modelo de gestão embasado nos resultados, 

redesenho e padronização de centenas de processos de negócio, terceirizações e 

simplificações das estruturas organizacionais, o que resultou em um ganho 

expressivo de produtividade, qualidade e agilidade nos processos decisórios.  

Tomando como base a realidade e a necessidade de uma abordagem de 

evolução organizacional construída em torno do conceito de aprendizado contínuo, 

surgiu então, o conceito de “Academia”, onde a abordagem se adequou bem à nova 

proposta, pois ultrapassa o conceito de curso, englobando também conceitos de 

avaliação e análise de desempenho e potencial, e levantamento da necessidade de 

se estabelecer programas de desenvolvimento individual, além das atividades de 
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sala de aula. 

Hoje, a academia tornou-se um movimento, um ambiente organizacional 

no grupo Telemar, onde se enfatiza a formação de um modelo mental dos 

executivos do grupo, viabilizando a estratégia traçada com a participação deles 

próprios. 

Para GOP, trata-se de um investimento importantíssimo, já que podemos 
trabalhar nossas habilidades, nos preparando para enfrentar as dificuldades 
impostas pelo ambiente, tanto interno quanto externo. Hoje estamos mais 
preparados para conversarmos com nosso pessoal. Temos mais jeito e os 
entendemos melhor. Acho que até eles têm mais facilidade de lidar com a 
gente, pois hoje é maior o número de pessoas que nos procuram. Trocaram 
o medo pelo respeito. 

Um ponto negativo apontado por alguns entrevistados da Telemar – Pa é 

o fato de que não se divulga adequadamente os meios de informações disponíveis e 

nem se trabalha um treinamento para seu uso. De acordo com GMF, 

Existe uma necessidade maior de informar o que se pode utilizar para 
melhorar em termos de recursos disponíveis pela empresa. Não se tem uma 
divulgação adequada da universidade corporativa, nem da biblioteca. A 
gente acaba sabendo da existência destes recursos quando vamos 
perguntar pro nosso gerente onde encontrar algo para aperfeiçoar uma 
prática. Deveria ser divulgado mais fortemente dentro da empresa, pois 
acredite, tem gente que não sabe que a Telemar tem uma universidade 
corporativa. Às vezes, a informação é muito falha aqui na empresa. 

Percebe-se que realmente, como comentado por um dos entrevistados, 

poucos sabem dar informações acerca da biblioteca virtual da empresa. Trata-se de 

um recurso muito valioso para a aprendizagem, que pode dinamizar o processo de 

ensino e o acesso a documentos, vídeos, revistas, entre outros elementos 

importantes, porém sub aproveitado pela maioria das pessoas da empresa.  

Foram percebidos alguns entraves para a aprendizagem organizacional. 

Estes são conseqüências do célere ritmo exigido pelo mercado. Mas o que mais 

preocupa os entrevistados é o fato de todas as unidades estarem na dependência 

das decisões oriundas da holding localizada no Rio de Janeiro. 

Outro fator complicador é a diferença de cultura, não só das pessoas que 

compõem as unidades, mas da população, dos clientes destas unidades. Como as 
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“regras” são uniformizadas, e estas dependem de um aval da holding, então a 

dependência se torna extremamente negativa, conforme afirma GAV, 

Quando se centraliza demais as decisões, se descredencia o funcionário, 
impede que ele desenvolva o que aprendeu, impede que ele participe e 
tenha vontade de produzir para a empresa pois seu esforço, na maioria das 
vezes é em vão. E mais, porque temos que estar atrelados à holding se 
temos culturas diferentes, tanto dos funcionários como dos clientes. É como 
se achassem que todos pensamos da mesma maneira, e isso não é 
verdade, não somos máquinas.  

Mesmo com todas estas dificuldades, GPE afirma que 

A grande diferença da TELEMAR – PA em relação à suas concorrentes está 
na forma com que vê o mercado e as pessoas. A TELEMAR – PA vive de 
criação, ou seja, depende da capacidade de inovar de seus colaboradores e 
estes seguem à risca as exigências do mercado, procurando sempre, 
surpreender seus clientes com novas tecnologias, novos produtos e 
serviços. 

Além disso, a empresa sempre abre espaço para as pessoas trazerem 
novidades, projetos que somem para a empresa, e as vezes, estas pessoas 
acabam contratadas e passam a fazer parte da empresa. Eu sou um 
exemplo vivo deste processo. Há mais ou menos três anos atrás tinha 
pensado num projeto que melhoraria a qualidade nos atendimentos do 
pessoal de suporte residencial e que deixaria os clientes mais satisfeitos. 
Daí, levei até a empresa, apresentei o projeto para os diretores e eles 
levaram este projeto para a holding. Com alguns dias depois me chamaram 
e me perguntaram se eu gostaria de trabalhar na empresa. Não pensei duas 
vezes e aceitei a proposta e aqui to eu. É verdade, nós damos 
oportunidades para as pessoas e muitos conseguem se destacar sabe? Aí 
sim podemos oferecer ao mercado o que ele exige, como boa tecnologia e 
serviços melhores. 

Percebe-se, no entanto que apesar da interação e do objetivo comum dos 

entrevistados, a organização ainda sofre com algumas amarras que impedem seu 

melhor funcionamento e sua convivência com a plena aprendizagem. Quase tudo é 

apresentado como responsabilidade de uma herança estatal. 

Direcionando-se aos pressupostos deste trabalho, verifica-se que existe 

possibilidade de se criar ambientes propícios à aprendizagem, já que os funcionários 

têm à sua disposição, recursos para tal, e a empresa, pelo seu tamanho e missão, 

necessita aprender a trabalhar estratégias de embate competitivo, e isso se faz com 

base nas pessoas. No entanto, isso não é praticado com clareza na TELEMAR – PA 

apesar do que foi relatado pelos gerentes. 
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As rápidas mudanças tecnológicas, estratégicas e gerenciais, têm 

provocado um processo de aprendizagem fragmentado e descontínuo, isso porque, 

pelo que se observa, a organização desenvolve um processo de aprendizagem em 

níveis individuais para a alta cúpula, culminando em um controle e restrição da 

aprendizagem e da disseminação de conhecimento e informação. Além disso, não 

se observa um trabalho voltado para a qualidade das relações de trabalho, para a 

valorização do profissional, provocando, em certos momentos, um sentimento de 

desprezo nos funcionários. 

Ainda se respira muito, apesar desta afirmação bater de frente com as 

colocações dos gerentes, a aprendizagem com foco no tecnológico. Por se tratar de 

uma empresa que necessita buscar, cada vez mais este avanço, direciona suas 

atenções em práticas de melhoria de sistemas de redes, velocidade de 

comunicação, ou seja, aprimoramento de produtos. É o fortalecimento do tangível, 

porém, sem fortalecer, também, o intangível. Daí, a perda de talentos torna-se ainda 

mais comum, e junto com ele, uma série de conhecimentos que poderiam propiciar o 

verdadeiro reforço competitivo. 

Na TELEMAR – PA existem, de fato, grandes talentos, grandes idéias, 

ambições “estampadas no rosto” dos funcionários, tudo para que o ambiente 

aprendiz seja bem desenvolvido e salutar, porém, isso tudo se perde diante das 

políticas, não da unidade, mas da própria matriz. 

Com a uniformização das ações, os funcionários desenvolvem, não o 

aprendizado no sentido de inovação, de versatilidade, mas sim, de fazer em 

conformidade, atendendo às “ordens” vindas de cima, vindas da matriz. Com isso, a 

TELEMAR – PA, como certamente outras unidades, vem perdendo sua identidade, 

sua autenticidade, enfrentando, um verdadeiro, choque cultural, impondo, mesmo 

que inconscientemente, limitações aos funcionários. É como se estes fossem 

“podados”, não tendo a oportunidade de criar para sua unidade, de crescer junto 

com ela e festejar seu sucesso. As regras são desenhadas e ditadas pela matriz, 

restando às unidades, apenas, o seu cumprimento. 

Nas conversações com os gerentes, foi percebido que a TELEMAR – PA 
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incentiva a comunhão de idéias, a interação e participação dos funcionários nas 

tomadas de decisão, porém, sabe-se também, que isso fica prezo à unidade, já que 

estas idéias, de nada valem, diante do autoritarismo da matriz. Fortalece-se cada 

vez mais a afirmação de GOP, que em tom de desabafo, afirma: 

Não existe TELEMAR – PA, existe, sim, TELEMAR. Nós não celebramos 
nossa própria missa, nós só dizemos amém nas missas celebradas por lá. 
Compramos indulgências para nossa salvação. Quem não segue os 
mandamentos da “santa madre”, está fora dela. 

De acordo com este gerente, a unidade incentiva e dá condições aos 

seus funcionários de criarem e participarem de suas reuniões internas, e os 

funcionários, de fato, se envolvem, porém, isso fica restrito à unidade. “Sentimos que 

trabalhamos pra nada. As boas idéias, assim como os resultados das reuniões são 

levados à matriz, porém, raras vezes, raríssimas vezes,mesmo, são aproveitadas 

pela matriz” afirma ele. Apesar desta iniciativa ser uma tentativa de dar maior 

consistência e qualidade às ações da empresa, ela também tem sido um entrave, já 

que é perceptível a insatisfação de todos os gerentes da unidade com estas 

limitações.  

Os gestores da TELEMAR – PA afirmam também que através dos 

projetos implantados pela TELEMAR, como a Academia de Líderes e a UNITE, 

tornou-se possível amenizar os transtornos causados pela padronização, já que, 

permitiu aos funcionários, coletarem, transformarem e disseminarem informações 

importantes para o crescimento da unidade. Isso tudo, porque ao passo que a 

padronização provocou um mal estar em toda a unidade, serviu também para unir as 

equipes em pró de seus respectivos objetivos e para o alcance das metas. No 

entanto, alguns dos gestores da empresa afirmam que as informações acerca da 

Academia de Liderança e da UNITE ainda são muito incipientes, já que poucos têm 

acesso a elas, principalmente pela pouca divulgação de como utilizá-las. 

Mesmo com grandes adversidades, existem fatores que permitem a 

Telemar - Pa avançar no aspecto aprendizagem, inovação e gerenciamento. Trata-

se do envolvimento de seu pessoal, que aos poucos, desprende-se da cultura 

estatal ainda existente na organização e posicionam-se como verdadeiros 

representantes de um grupo, que, mesmo de forma lenta, vem tentando criar um 
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novo conceito de gestão, alicerçado na aprendizagem, caminho único do sucesso. 

Mas esse caminho é árduo, e a tarefa de ter um grupo homogêneo, que desenvolve 

com clareza suas atividades voltadas para a aprendizagem se torna, ainda mais, um 

desafio.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Após avaliar o processo de privatização e reestruturação da TELEMAR – 

PA, pôde-se constatar que a empresa sofreu sérias influências destes processos, 

principalmente no que diz respeito às dificuldades encontradas com as mudanças. 

Porém, estas, representaram o ponto de partida para que a organização, por meio 

de uma formação de um ambiente de aprendizagem, se tornasse competitiva, hoje 

responsável por mais de 50 % do mercado de telecomunicações.  

Assim, no contexto de livre mercado, tornou-se necessário criar um 

ambiente que sistematizasse as práticas de trabalho na perspectiva da 

aprendizagem organizacional, viabilizando seu compartilhamento. Em parte, isso 

evidenciou-se na TELEMAR – PA, já que os profissionais da empresa adquiriram 

maior competência, tanto no aspecto gerencial, como também na inovação e nas 

relações interpessoais, tanto interna como externamente, porém evidenciou-se 

também que existem sérias limitações que impedem seu maior desenvolvimento. 

Ficou percebido com as entrevistas que existe uma certa retenção de informações, 

consideradas valiosas para a mesma. Assim, percebeu-se um certo desconforto de 

algumas pessoas em compartilhar o conhecimento adquirido por haver receio, por 

parte de alguns membros da organização da superação, ou seja, é o receio de 

perder espaço para um colega de trabalho, o que, em termos práticos, pode 

significar perda de poder. 

Constatou-se também, muitas das vezes, um desalinhamento na fala dos 

gestores, isso porque enquanto uns afirmaram que a organização está totalmente 

preocupada em investir em seus funcionários através de sua Universidade 

Corporativa, dando constantes treinamentos e trabalhando, assim, o 

aperfeiçoamento de seus colaboradores, outros relataram que uma das deficiências, 

ou melhor, uma das razões de não se desenvolver, de forma adequada, um 

ambiente de aprendizagem, é por muitos dos funcionários desconhecerem como 

poderão utilizar os recursos disponibilizados pela empresa para tal prática. Sabe-se 

também que muitas dessas dificuldades de comunicação podem ser atribuídas à 
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uma prática organizacional, ainda burocrática, principalmente com base na 

dependência, conformismo e alienação da unidade em relação à matriz, frutos de 

uma cultura que foi imposta e que não pode ser mudada pela TELEMAR – PA.  

A capacidade de absorver inovações, novas qualificações e 

conhecimentos, são elementos indispensáveis para a competitividade das 

organizações. Com o nascimento da Sociedade do Conhecimento recomenda-se 

que as organizações trabalhem como recurso principal, o conhecimento, e utilizem a 

aprendizagem como elemento central. Porém, de nada vale saber disso se muitas 

das práticas de gestão, ainda estão voltadas para o conservadorismo e 

centralização das ações, onde, muitas organizações têm essas idéias apenas no 

papel, enquanto que na prática, a criação de ambientes propícios à aprendizagem, é 

apenas utopia. 

A acentuada centralização das tomadas de decisão na holding, foi outro 

ponto considerado negativo sobre a ótica da inovação, participação e motivação. 

Esta centralização desmotiva o empregado a continuar buscando a eficiência e o 

bom desempenho criativo, já que não sabe a certo de que forma pode contribuir 

para a empresa. 

A metodologia participativa pregada pela TELEMAR – PA de fato 

acontece. Os funcionários da empresa estão bastante envolvidos como seus 

trabalhos, com suas equipes. Existe, concretamente, uma troca de informações 

entre as equipes, uma participação acentuada dos funcionários na criação de idéias 

e novos produtos, porém, em determinado momento, percebe-se a contaminação 

provocada pela centralização das decisões na holding, quando, de fato, não sabem 

o que será feito de suas idéias e dos conhecimentos, por eles, gerados. 

Fator que chamou a atenção do pesquisador foi o fato de que apesar de 

saberem que suas idéias certamente não serão incorporadas, ainda assim as 

equipes, com grande esforço, procuram se manter motivadas. Além disso, mesmo 

com a presença das lideranças, as responsabilidades pela geração de atividades 

criativas e competitivas são de todos os colaboradores da empresa. A preocupação 

com participação encontra-se bastante perceptível em grande parte das situações da 
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organização. O clima entre os gestores e demais funcionários da empresa é 

considerado amistoso, o que não se pode afirmar em relação à matriz, onde a 

insatisfação é grande, já que a unidade, ou melhor, seus funcionários, sentem-se 

descriminados pela matriz. 

O que se percebe é que todas as estratégias de mudanças utilizadas, até 

então, pela empresa, são de caráter mercadológico, de redução de custos e 

melhoria da qualidade dos produtos. A preocupação com a aprendizagem e com a 

qualidade de vida no trabalho, não é, de fato, elemento considerado prioritário dentro 

da empresa. Tudo o que aconteceu com a TELEMAR – PA, e certamente com as 

demais unidades, foi adaptação ao sistema gerencial imposto pela matriz, como 

forma de tentar viabilizar e melhor articular, suas políticas. 

Vale ressaltar que a reestruturação administrativa foi um fator importante 

para a empresa, já que propiciou maior integração e aproximação entre as gerências 

e melhor articulação de decisões. Os antigos coordenadores passaram então para a 

função gerencial, ficando, assim, extintas as coordenações. Nesse aspecto, pode-se 

dizer que tal mudança foi positiva para a TELEMAR, já que possibilita maior 

velocidade nas respostas às exigências internas e externas da organização. 

Ao mesmo tempo em que as gerências passaram a sofrer interferências 

umas das outras, também tiveram a possibilidade de compartilhar as idéias em 

benefício único da empresa, e tornaram suas ações compactadas e conectas. 

Porém, vale lembrar que, por tudo estar centralizado na matriz, as diferenças 

existentes entre as 16 unidades não são respeitadas, o que tende a ser o aspecto 

negativo deste processo, já que o contato com os funcionários das unidades torna-

se inexistente, levando, muitas das vezes, a decisões falhas quanto a uma unidade. 

A TELEMAR – PA, principalmente nas últimas décadas, vem sofrendo 

com mudanças, muitas das vezes, bruscas, o que têm gerado um desconforto na 

gerência da empresa, mas, segundo os entrevistados, tira-se como proveito que, 

justamente nestes momentos de mudanças é que acontece o aprendizado, ou pelo 

menos, a possibilidade de aprendizado. De fato, isso vem acontecendo na 

TELEMAR – PA, a possibilidade de aprender é grande, já que existem investimentos 
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em treinamentos, capacitações de funcionários e desenvolvimento da organização, 

porém, a centralização das decisões na holding, é analisada pelo pesquisador como 

a maior barreira ao desenvolvimento do aprendizado e do conhecimento. 

A imposição de um modelo, já que as culturas das unidades não foram 

adaptadas à matriz, é o maior problema vivido hoje pela TELEMAR no que diz 

respeito à criação e disseminação de conhecimento e aprendizagem. Além de todos 

estes problemas enfrentados pela TELEMAR – PA, é importante relatar que, de 

acordo com representantes da empresa, com a demissão dos ex-funcionários da 

TELEMAR no período de pós-privatização, todos foram assistidos pela empresa, no 

que tange a plano de saúde, vale alimentação entre outros. Este fato foi negado pelo 

sindicato, que afirmou terem sido cortados todos os benefícios dos ex-funcionários. 

Outro dado coletado pelo pesquisador, foi o fato de que alguns gestores 

da TELEMAR – PA afirmaram existir uma padronização nos treinamentos dos 

funcionários e os salários são trabalhados com base na meritocracia, porém, outros 

gestores afirmaram o contrário. Eles asseguram que os treinamentos são realizados, 

na maioria das vezes, por profissionais distintos, e que muitas das vezes, não 

atendem a necessidade de cada cargo. Além disso, segundo estes gerentes, o valor 

salarial depende da sua importância e do atendimento dos interesses da empresa. 

As divergências percebidas entre as falas de alguns gerentes podem ser 

mais um reflexo da tentativa de se tratar tudo e todos padronizadamente. Ao mesmo 

tempo em que a padronização das ações é uma forma de maximizar a qualidade e a 

produtividade, também é, pela não consideração das diferenças culturais, sociais, 

políticas, entre outras,  uma forma de limitar um maior desenvolvimento das 

unidades. Isto pode gerar sérias conseqüências, principalmente nos funcionários, 

que podem sentir-se desmotivados e passarem a produzir, para não serem 

demitidos, apenas o necessário para o suprimento de determinadas exigências. Isso 

implica dizer que, mesmo com grande potencial, se podado, o funcionário tende a 

desmotivar-se, o que não se ajusta à aprendizagem, gestão do conhecimento e 

participação. Todas estas questões podem ser analisadas e frutos de trabalhos 

futuros. 



 115

6.1 Limitações da Pesquisa 

 

Uma das principais limitações da pesquisa se deu pelo fato de o 

pesquisador ter um número limitado de entrevistados e também por não ter 

entrevistado a cúpula da organização. Também não foram consideradas as 

perspectivas de outros stakeholders relevantes, como funcionários de níveis 

operacionais, analistas, clientes e ex-funcionários da empresa. 

Além disso, o pesquisador percebeu o receio, em determinados 

momentos, por parte de alguns entrevistados, de tratarem aspectos relativamente 

negativos para a imagem da empresa, impedindo com isso, o desenvolvimento de 

uma pesquisa mais profunda. 



 116

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, Maria M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

ANGELONI, Maria T. Organizações do conhecimento: infra-estrutura, pessoas e 
tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2002. 

ANTUNES, Maria T. P. Capital intelectual. São Paulo: Atlas, 2000. 

ARGYRIS, C. Enfrentando defesas empresariais: facilitando o aprendizado 
organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1992.  

____________; SCHON, Donald A.  Organizational learning : a theory of action 
perspective. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1978.  

____________; SCHON, Donald A. Organizational learning II.  Massachusetts: 
Addison-Wesley Publishing Company, 1996.  

BASTOS, A. V. B. Organizações como “Corpos de Pensamento e Ação”: o olhar 
cognitivista e suas implicações para a gestão de pessoas. São Paulo: Vozes, 2001.  

BENNIS, Warren; BIEDERMAN, Patricia Ward. Os gênios da organização:  as 
forças que impulsionam a criatividade das equipes de sucesso. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. 

BERNARD, Chester I. As funções do executivo. São Paulo: Atlas, 1979. 

BERTALANFFY, Ludwing Von. Teoria geral dos sistemas.  Petrópolis: Vozes, 1975. 

BLACKLER, Frank. Knowledge and the theory of organizations: organizations as 
activity systems and the reframing of management. In: Journal of Management 
Studies. Lancaster, v. 36. n. 6. nov. 1993. p. 11. 

BORDENAVE, Juan Dias. Além dos meios e mensagem:  introdução à 
comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1983. 

BROWN, J.S.;DUGUID, P. Organization learning and communities of practices:  
toward a unificed view of working. Learning and Innovation. Organization Science, 
2(1), 1991. 



 117

BURNS, T; STALKER, G. The management of innovation . London: Tavistock 
Public, 1961. 

CABRAL, Augusto C. de A. Histórias de aprendizagem: um estudo de caso no 
setor de telecomunicações. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências econômicas da 
UFMG, 2001. 

CARINO, Luciano de O. Gestão de parcerias na administração publica:  uma 
experiência no setor de telecomunicações. Rio de Janeiro: EBAPE/FGV, 1998. 

CARR, R. E. ; LEHRER, P. M. ; HOCHRON, S. M.  Panic symptoms in asthma and 
panic disorder:  a preliminary test off the dyspnes-fear theory. behav rest her 30, 
1992. 

CAVALCANTI, Marcos. Gestão de empresas na sociedade do conhecimento:  um 
roteiro para a ação. Rio de Janeiro: Campus, 2001 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica.  4. ed. São Paulo: Makron 
Books, 1996. 

CHOO, Chun Wei.  A organização do conhecimento. São Paulo: SENAC, 2003. 

CLEGG, Stewart R. handbook de estudos organizacionais: ação e análise 
organizacionais, São Paulo: Atlas, 1998. 

COELHO, A.; COELHO, F. O déficit estrutural das organizações: o exemplo ibérico. 
In: Resumo dos Trabalhos XXV ENANPAD. Rio de Janeiro: ANPAD, 2001 

COUTINHO, L. G. A Fragilidade do Brasil em Face da Globalização. In: Balmnn, R. 
(Org). O Brasil e a Economia Global. Rio de Janeiro: Campus: SOBET, 1996. 

CRESWEL, John. Rsearch Dising:  qualitative & quantitative approaches. Thousamd 
Oaks: Sage, 1994. 

CROSSAN, M.; DJURFELDT, L.; LANE, W.; WHITE, E. Organization learning – 
dimensions for a theory. Working Paper, Western Business School. University of 
Westenr Ontario, August, 1994. 

CROZIER, Michel. La cultura de la gestión pública.  Congresso Interamericano 
sobre a Reforma do Estado e da Administração Pública. Rio de Janeiro, 1996. 

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSSAK, Laurence. Conhecimento empresarial : 
como as organizações gerenciam o seu capital intellectual. Tradução de Lenke 
Peres. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1985. 



 118

DIBELLA, Anthony J.; NEVIS, Edwin C. Como as organizações aprendem: uma 
estratégia integrada voltada para a construção da capacidade de aprendizagem. São 
Paulo: Educator, 1999.  

DRUCKER, Peter.  Sociedade pós-capitalista. Tradução Nivaldo Montingelli. São 
Paulo: Pioneira, 1993. 

____________. Administrando em tempos de grandes mudanças . São Paulo: 
Pioneira, 2001. 

____________. Uma era de descontinuidade.  Tradução Brandão Azevedo. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1970 

DUGUID, P. ; BROWN, J. S. The social life off Information. Boston, MA: Harvard 
Business School P,  2001. 

ETIZIONI, Amitai.  Organizações complexas,  São Paulo: Atlas, 1967. 

EASTERBY-SMITH, Mark; BURGOYNE, John; ARAUJO, Luis (Org). Aprendizagem 
organizacional e organização de aprendizagem:  desenvolvimento na teoria e na 
prática. Traduação de Sylvia Maria Azevedo Roesch. São Paulo: Atlas, 2001. 

FAYOL, H. Administração industrial e geral.  São Paulo: Atlas, 2004. 

____________. Administração industrial e geral. 9.ed. São Paulo: Atlas, 1981. 

FERREIRA, Ademir A. Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e 
tendência da moderna administração de empresas. São Paulo: Pioneira, 2000. 

FLEURY, A. ; FLEURY, M. Aprendizagem e inovação organizaciona l: as 
experiências do Japão, coréia e Brasil. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

FRANÇA FILHO, Genauto C. Para um olhar epistemológico da administração: 
problematizando o seu objetivo: In: Santos, Reginaldo S. (org).A administração 
política como campo do conhecimento. São Paulo – Salvador, Mandacaru, 2004 

GARVIN, David A. Aprendizagem em ação:  um guia para transformar sua empresa 
em uma learning organization. Tradução de Carlos Henrique Trieschermann. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2002. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.  3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

GODET, M.; ROUBELAT, F. Creating the future: the use and misuse of scenarios, 
Long Range Planning, vol. 29, n°2, april, 1996. 

HANDY, C. The empty raincoat. England: Arrow  Business Book ,1994. 



 119

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Organização orientada para a estratégia. 
The Strategy-Focused Organizational. Como as empresas que adotam o “Balanced 
Scorecard” prosperam no novo ambiente de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 
2001. 

KATZ, Daniel ; KAHN, Robert, L. Psicologia social das organizações. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 1978. 

KIM, Daniel h. The link between individual and organizational lear ning. Sloan 
Management Review,1993.  

KLEIN, David A. A gestão estratégica do capital intelectual: recursos para a 
economia baseada em conhecimento. Trad. Bazán Tecnologia e Lingüística, Carlos 
Henrique Trieschman, Ronaldo de Almeida Rego, Maria Cristina Ribeiro bazán. – 
Rio de janeiro: Qulitymark, 1998. 

KOLB, D. A. A. A Gestão e o processo de aprendizagem. In: STARKEY, K. (ORG). 
Como as organizações aprendem:  do sucesso de grandes empresas. São Paulo: 
Futura, 1997.  

LACOMBE, B.M.B. O aluno de administração de empresas, o trabalho e a 
construção da carreira profissional: contribuições de um estudo na Grande São 
Paulo. In Resumo dos Trabalhos XXVI ENANPAD.  Rio de Janeiro: Anpad, 2002. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica.  4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

LEE, Thomas W. Using qualitative methods in organizational researc h. 
Thousands Oaks, CA: SAGE publicatios 1999. 

MAYO, G. Elton. The social problems of an  industrial civization.  3. ed. Londres: 
Routledge & Kegan Paul Ltd, 1957. 

MCLAGAN, Patrícia A. A nova era da participação: o desafio de emocionar e 
envolver pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

MENDONÇA, Luís C.  Participação na organização:  uma introdução aos seus 
fundamentos, conceitos e formas. São Paulo: Atlas, 1987. 

MILLER, J.P. Millennium intelligence.  CyberAge Books, 2000 

MORGAN, Gareth. Imagem da organização . São Paulo: Atlas, 1996. 

MOTTA, F. C. P. Teoria das organizações:  evolução e crítica. 2. ed. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2001. 



 120

____________. Burocracia e autogestão:  a proposta de proudhon. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. 

____________. Burocracia e autogestão : a proposta de Proudhon, 1992. 

MOTTA, Paulo R. Gestão contemporânea  : a ciência e a arte de ser dirigente. Rio 
de Janeiro: Record, 1993. 

____________. Transformação organizacional : teoria e prática de inovar. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 1997. 

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Criação de conhecimento na empresa:  
como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Tradução de Ana 
Beatriz Rodrigues, Pricilla Martins Celeste. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

NORTON, David P. Is management finally read for the “Systems Approac h”?  
Balanced Scorecard Report Article, Sep, 2002. 

NICOLINI, D.;MEZNAR, M.B. The social construction of organizational learning: 
concepts and practical issues in the field. Human relations,  48(7)?727–46. 

PALADINI, Edson P. Gestão da qualidade:  teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2000. 

PARRA FILHO, D.; SANTOS, J. A. Metodologia científica.  3. ed. São Paulo: 
Futura, 2000. 

PASSOS, Elizete S. Ética nas organizações : uma introdução. Salvador: Passos e 
Passos, 2000. 

PEREIRA, L. C. B. ; SPINK, P. Reforming the State:  managerial public 
administration in latim américa, Bouder, Colorado: Lynne Rienner, 1999. 

QUEIROZ, C. A. Manual da cooperativa de serviços e trabalho.  São Paulo: STS, 
1996. 

QUICK, Thomas L. Como desenvolver equipes bem sucedidas.  Rio de Janeiro: 
Campus, 1995. 

ROBBINS, Stephen P. O processo administrativo: integrando teoria e prática. São 
Paulo: Atlas, 1990. 

ROESCH, Sylvia M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração.  3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2005.  



 121

SENGE, P., KLEINER, A., ROBERTS, C., ROSS, G.; SMITH, B. A dança das 
mudanças : os desafios de manter o crescimento e o sucesso em organizações que 
aprendem. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

____________. A quinta disciplina:  arte, teoria e pratica da organização de 
aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1990. 

____________. A quinta disciplina: arte, teoria e prática da organização de 
aprendizagem. São Paulo: Best Seller, 1998. 

SERVA, Mauricio. O fato organizacional como fato social total. In: RAP. Rio de 
Janeiro, Mai/Jun, 2001. 

SIEVERS, B. Beyond the surrogat of motivation , Organization Studies, v 7, n.4, 
1986a. 

STEWART, Thomas A. Capital intelectual:  a nova vantangem competitive das 
empresas. Tradução de Ana B. Rodrigues, Pricilla M. Celeste. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998. 

SVEIBY, Karl Erik. A nova riqueza das organizações : gerenciando e aliviando 
patrimônios de conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração cientifica. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 1980. 

TENÓRIO, Fernando G. Flexibilização organizacional:  mito ou realidade? São 
Paulo: FGV, 2000. 

TEXEIRA FILHO, J. Gerenciando conhecimento. Rio de Janeiro: SENAC, 2000. 

TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais:  a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

URICK, Dave; VON GLINOW, Mary A. Hight-impact learnig:  building and diffusing 
learning capability. Organization  Dynamics, v. 33, n. 2, 1993. 

VERGARA, Sylvia C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 
1990. 

____________. Projetos e relatórios de pesquisa em administração.  3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 
1967. 



 122

____________. Ciência e política:  duas vocações. São Paulo: Cultrix, 1976. 

WICKESBERG, A. Administração organizada.  São Paulo: Brasiliense, 1973. 

YIN, Robert K. Case stury research: design and methods. Newbury Park: Sage, 
1989. 

 



 123

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



 124

APÊNDICE A: Carta de apresentação 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 

CONTABILIDADE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
Fortaleza, 01 de março de 2005. 

 

Caro Colaborador, 

Como aluno do Mestrado em Administração da Faculdade de Economia, 

Administração, Atuária e Contabilidade da Universidade Federal do Ceará, estou 

desenvolvendo uma pesquisa na sua instituição com o intuito de concluir minha 

dissertação, que versa sobre o tema da Aprendizagem Organizacional. 

O êxito deste trabalho depende, em grande medida, da sua cooperação. O 

questionário que se segue visa obter sua percepção em relação a alguns aspectos 

de seu trabalho que são relevantes para minha dissertação. 

Sendo esta uma pesquisa acadêmica, o seu desenvolvimento é guiado por uma 

forte orientação ética que garante o respeito às opiniões expostas e, ao mesmo 

tempo, preserva a sigilosidade das informações. Portanto, será mantido o anonimato 

dos entrevistados.  

Antes de responder o questionário, por favor, leia atentamente as instruções. 

Antecipadamente agradeço seu tempo e atenção. 

Cordiais saudações, 

Francircley Nobre 

Aluno do Mestrado profissional em Administração 

FEAAC-UFC 
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APÊNDICE B: Pesquisa TELEMAR 

 

I – Dados de Identificação do Entrevistado 

 

1.1 – Tempo de Empresa: _________________________ 
 

1.2 – Cargo que Ocupa: ___________________________ 
 

1.3 – Tempo no Cargo: ___________________________ 
 

1.4 – Número de Subordinados Diretos: ______________ 
 

1.5 – Sexo: ( ) M ( ) F 
 

1.6 – Formação Escolar: 
1.6.1 – Nível Médio Incompleto ( ) 
1.6.2 – Nível Médio Completo ( ) 
1.6.3 – Nível Superior Incompleto ( ) – Curso: _______________________ 
1.6.4 – Nível Superior Completo ( ) – Curso: _________________________ 
1.6.5 – Pós-Graduação 
 

Especialização/ MBA ( ) 

Curso: __________________________________ 

Instituição: _______________________________ 

 

Mestrado ( ) 

Curso: __________________________________ 

Instituição: _______________________________ 

 

Doutorado ( ) 

Curso: __________________________________ 

Instituição: _______________________________ 
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APÊNDICE C: Roteiro de entrevista (Gerentes) 

 

1) Quais fatores favorecem e quais dificultam  a aprendizagem na organização, em 

nível individual, grupal e organizacional? 

 

2)  Como as pessoas difundem idéias criativas e conhecimentos inovadores? 

 

3) A empresa busca aperfeiçoar técnicas e processos administrativos? Como? 

 

4) Como a alta cúpula da organização mantém um ambiente propício à 

aprendizagem? 

 

5) Qual a reação dos indivíduos desta organização quando ocorrem fracassos ou 

erros? E qual a reação das chefias? 

 

6) O que pode ser feito em relação à aprendizagem nesta organização? 

 

7) Qual a maior dificuldade encontrada no processo de aprendizagem 

organizacional? 

 

8) Como a organização tem assimilado a chegada de novos concorrentes? E como 

repassa isso para as equipes da organização? 

 

9)  Quais fatores favorecem e quais dificultam a participação dos funcionários nas 

discussões e decisões da organização? 

 

10)  Como foi definida a missão da empresas? Como ela é  disseminada? 

 

11)  Como você definiria a cultura da organização? O que ela propicia e o que não 

favorece? 

 

 

12)  As equipes de trabalho têm autonomia para suas áreas de atuação? Como isso 

acontece? 
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13) O que pode ser feito com relação à participação dos funcionários nas discussões 

e decisões da empresa? 

 

14)  A empresa incentiva o compartilhamento do conhecimento? Como isso 

acontece? 

 

15)  Como tornar a empresa aberta ao conhecimento externo? Isso é objetivo da 

organização? 

 

16)  Como a empresa trabalha a ampliação e captura do fluxo de conhecimentos, 

insights e idéias provenientes dos clientes internos e externos, dos parceiros, 

fornecedores e comunidade em geral? 


