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APRENDER NÃO
E ATO ISOLADO,
MAS QUESTÃO
DE CULTURA
Festejado autor e personalidade influente em estratégia de negócios,
Peter Senge fala sobre o conceito da "empresa que aprende". POR STELA CAMPOS

Treinamento e educação são temas prioritá-
rios entre as empresas posicionadas no topo
do ranking das Melhores na Gestão de Pes-

soas. Fazem parte até da rotina, mas nem sempre
ocupam o devido espaço estratégico. Na verdade,
os dois são assuntos ligados a um conceito mais
amplo, o do aprendizado, disseminado por um
dos mais cultuados autores da atualidade, Peter
Senge. Ao se referir à "organização que aprende",
ele não fala apenas em treinar ou educar, mas na
cultura do conhecimento que permeia todas as
células da empresa. Mais ainda, na capacidade
de criar resultados que as equipes das empresas
queiram de fato criar. De modo geral, tem sido
difícil avançar nesse campo. "O que eu vejo são
muitos executivos pagando por serviços e falando
bastante sobre como é importante aprender", diz
Senge. "Mas não estão comprometidos em trans-
formar a cultura de suas organizações."

Aprender, para Peter Senge, é um ato coletivo.
Não existe um único líder capaz de conduzir
sozinho uma empresa no caminho do aprendi-
zado. A disposição para adquirir conhecimento ê
individual, mas o compromisso de criar diferentes
maneiras de trabalhar vem de vários grupos da
organização, convencidos de que isso realmente
importa. Só os mais engajados se preocupam em
aumentar o saber.

As idéias sobre as "organizações que aprendem",
incluídas no livro A Quinta Disciplina, trouxeram
notoriedade a Senge já nos anos 1990. Traduzida
para 30 línguas, a obra vendeu quase 2 milhões de
exemplares. O sucesso de suas teorias colocou Senge
entre as 24 personalidades mais influentes na área
de estratégia nos negócios dos últimos 100 anos,
pelo The Journal of Business Strategy. E o sexto mais
importante guru da administração moderna pelo
Accenture Institute for Strategic Change.

Formado em engenharia por Stanford, com
Ph.D. em administração pelo Massachusetts Ins-
titute of Technology (MIT), Senge dirige hoje o
Centro de Aprendizado Organizacional da escola
de negócios do instituto, a Sloan School of Mana-
gement. Há 25 anos, parou de dar aulas em classes.
"Não acredito nesse tipo de aprendizado, acho que
as pessoas devem aprender fazendo", enfatiza. Diz
preferir orientar e envolver os alunos em projetos.
Aos 58 anos de idade, já trabalhou com líderes de
renomadas organizações e até representantes do
governo americano.

No intervalo entre uma palestra e outra, e al-
guns dias antes de mais uma viagem à China, onde
seu livro virou best-seller com mais de l milhão
de cópias vendidas, Senge concedeu entrevista
a Valor Carreira, cujos principais trechos estão
reproduzidos nas páginas seguintes.
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Senge: para haver
aprendizado, as
pessoas devem
estar engajadas
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O que significa uma "organização que aprende"?
A definição é simples: a organização que se

preocupa em manter suas capacidades para
criar resultados que seus membros realmente
querem criar. Atingir isso não significa fazer
mais dinheiro para os donos. Tem a ver com
proposta, visão e pessoas trabalhando juntas,
de uma maneira muito particular, de forma
a desenvolver inteligência e um pensamento
mais sistemático.

Como as organizações estão fazendo para apren-
der hoje? Elas progrediram desde a publicação
do seu primeiro estudo sobre o assunto?

Acho difícil generalizar. Mas não vejo muitos
avanços. É preciso trabalhar mais seriamente nes-
se sentido. O que eu vejo são muitos executivos
pagando por serviços e falando bastante sobre
como é importante aprender.
A questão é que eles não estão
realmente comprometidos em
transformar a cultura de suas
organizações. O movimento
pela qualidade rondou as orga-
nizações por muito tempo, mas
a maioria delas ainda acredita
que se trata apenas de respon-
sabilidade de uma gerência - a
gerência da qualidade. Não olha
realmente para toda sua cultura
gerencial. Eu nunca esperei que
um livro fizesse muita diferença,
apesar de várias organizações
o levarem muito a sério. Será
preciso muitas décadas para
as mudanças se espalharem. As
propostas também terão de voltar para as escolas
de negócio e instituições para que elas mostrem
como isso funciona.

As "organizações que aprendem" são mais bem-
sucedidas na hora de engajar as pessoas?

Não se pode ter um ambiente de aprendizado
se as pessoas não estiverem profundamente en-
gajadas. Deve existir um sentido de propósito,
algo que realmente importa para as pessoas. Elas
não se engajarão em coisas que não são impor-
tantes para elas. Um dos aspectos fundamentais
para se ter um ambiente de aprendizado é que
as pessoas devem estar engajadas em coisas que
realmente importam, estar abertas e buscar con-
tinuamente um alto nível de realização. É preciso
criar uma cultura em que seja possível falar sobre
erros e coisas que não funcionam. Uma cultura

"Em toda a
'organização que

aprende', é
possível criar
um ambiente

de aprendizado é muito autocrítica, mas também
dá um bom suporte para a organização.

É mais fácil para as "organizações que aprendem"
reter os talentos?

Reter talentos é uma das razões pelas quais
as organizações despertam para desenvolver o
aprendizado. Porque elas pretendem criar um am-
biente onde as pessoas queiram estar. Qualquer
um quer fazer algo importante, ou mesmo não
importante, desde que sinta que tem voz sobre o
que vai acontecer. Aquelas companhias propor-
cionam a chance de se fazer algo que realmente
requeira aprendizado.

Isso nem sempre é confortável. Podemos dizer
que elas são mais bem-sucedidas em reter pesso-
as que valorizam o aprendizado. Aprender é uma
coisa significativa, mas nem sempre cômoda. En-

tão, se alguém quiser ganhar um
aumento e fazer o máximo de
dinheiro possível, o ambiente de
aprendizado torna-se necessá-
rio. Será a coisa mais importante
para ficar no emprego. Mas, se
a idéia for apenas essa - fazer
dinheiro -, esse alguém poderá
ir para outro lugar.

que seja mais
recompensador,
mais humano

e também efetivo"

Que tipo de suporte as organi-
zações devem dar para os fun-
cionários aprenderem melhor e
mais rápido?

Não estamos falando apenas de
trabalhadores aprendendo, esse
é o problema, mas de gerentes
criando ambientes para os outros

aprenderem. Os gerentes estão preparados para
aprender? Prontos para um novo conhecimento?
Para questionar sua própria maneira de pensar e
a forma como operam os problemas da organi-
zação? Se a resposta for não, então esqueça. Isso
porque não se trata de trabalhadores aprendendo,
mas todo mundo na organização aprendendo.

Qual o papel do líder nesse processo?
A liderança é importante. Toda organização que

progride ao criar um ambiente de aprendizado
tem pessoas importantes para isso em posições
de liderança. Essas mesmas pessoas estão prepa-
radas para se lançar continuamente na direção de
aprender mais. Até reconhecem suas inabilidades
para lidar com determinados problemas. Mas não
sou da opinião que tudo deva começar com o CEO,
mas com várias pessoas diferentes.
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Não é trabalho para uma pessoa só...
Não é nunca trabalho para uma única pessoa.

Invariavelmente, este tipo de viagem, de trans-
formar uma cultura, começa com um grupo em
particular. Às vezes, pequenos grupos que têm
o compromisso de criar diferentes maneiras de
trabalhar. Estamos falando de administradores
do topo ou três ou quatro pessoas que acreditam
que isso importa. Existe muita coisa para se mu-
dar de fato na forma como as pessoas trabalham
juntas, de maneiras diferentes. Uma pessoa só
não pode fazer isso.

É mais fácil implantar esse conceito em grandes
empresas?

Eu não acredito. Provavelmente deve ser o
contrário. É mais difícil quando se ê uma gran-
de empresa porque há muitas políticas, muitos
grupos fortes, muita história e
uma cultura bem estabelecida.
Se você é grande, provavelmen-
te é bem-sucedido e acha que
aprendeu muito.A arrogância
é uma das maiores inimigas do
aprendizado. As grandes orga-
nizações quase sempre agem de
forma arrogante.

As coisas podem ser difíceis
para as companhias maiores.
Nós temos de trabalhar muito
nelas para mostrar que é pos-
sível mudar e ter credibilidade
quando novas ferramentas são
introduzidas. Mas tradicional-
mente, nos últimos dez anos,
temos trabalhado mais com
organizações de tamanho médio. Hoje, contudo,
há um mix. Existem várias organizações jovens,
companhias menores tentando crescer dentro
dessa filosofia de aprendizado, e também gran-
des multinacionais globais.

As "organizações que aprendem" conseguem
melhorar seus resultados financeiros?

O problema é que você tem que olhar por uma
perspectiva de longo prazo. Muitas pessoas não
conseguirão ter melhores resultados este ano.
Pode até ocorrer, mas não é sempre. Negócios
são negócios, é verdade. Não é possível conti-
nuar buscando a superação se isso não parecer
efetivo em termos de resultados.

Pode-se dizer que o pressuposto básico atrás
de toda "organização que aprende" é que é pos-
sível criar um ambiente mais recompensador e

"Para aprender,

ê preciso correr

riscos, cometer
erros. Porém,

as pessoas

têm sempre
uma necessidade

psicológica de
segurança"

significativo, mais humano e também efetivo.
E que isso vai resultar em sucesso nos negó-
cios. Não é, porém, uma estratégia de curto,
mas de longo prazo, porque envolve construir
habilidades para o aprendizado individual.
Isso leva tempo.

A questão está relacionada com a minha de-
finição de que as pessoas são mais efetivas na
hora de criar coisas que elas querem criar. Entre
os resultados mais importantes que se quer criar
no mundo dos negócios estão a eficiência, a boa
performance financeira, a inovação, a qualidade
na relação com os clientes. Todas essas coisas
nos farão mais bem-sucedidos no longo prazo.
Sua imagem, sua contribuição para um negócio
de sucesso tem a ver ainda com a cooperação
com suas comunidades, com construir um lugar
onde as pessoas têm orgulho de estar. Todas es-

sas coisas fazem a organização

Quer dizer que o bom ambiente
ajuda a acelerar o aprendizado?

Aprender está sempre rela-
cionado com o ambiente. Num
contexto onde existe muito
medo, o aprendizado se torna
mais difícil. Para aprender, é
preciso querer correr riscos, co-
meter erros. Existe fundamen-
talmente, porém, uma necessi-
dade psicológica de segurança.
As pessoas estão preocupadas em
não cometer erros. Para apren-
der, é necessário tentar coisas
que não se sabe fazer, o que

significa a possibilidade de errar. Significa sair
da zona de conforto. Isso sempre acontece em
ambientes de aprendizado, não interessa se é
uma escola ou um negócio.

Pessoas mais felizes com a organização sugerem
idéias mais valiosas?

Pessoas que estão realmente comprometidas
fazem isso. Felicidade ê um conceito muito
vago. Tem significados variados para as pesso-
as. Algumas pessoas acham que é satisfação.
Elas podem estar satisfeitas, mas não muito.
Podem achar que sabem tudo e não precisam
se preocupar. Por isso eu digo que as pessoas
que estão mais engajadas, comprometidas com
algo, e não sabem como fazer, sabem que pre-
cisam aprender. O comprometimento é o que
realmente importa.

ter sucesso.

Text Box
Fonte: Valor Carreira, ano 4, n.4, p. 18-22, out. 2006.




