


nova realidade econômica e
social na qual as

organizações se viram

inseridas, engendrada

primordialmente

pela quebra das

fronteiras econô-

micas e pela ava-

lanche de informações proporcionadas

pela internet, trouxe um novo cenário

econômico, caracterizado pela busca de

diferenciais competitivos por meio dos

ativos intelectuais da organização. O

valor dos produtos e serviços gerados

pelas organizações está cada vez mais

subordinado ao grau de melhoria

contínua, inovação, tecnologia e

inteligência a eles incorporados. Essa

incorporação de valor é multiplicada

pela capacidade de relacionamento em

rede de toda a cadeia de valor associada

a um produto ou serviço.

Assim, as organizações começam a

se deparar com o conhecimento como

principal fonte de vantagem compe-

titiva, em que o desafio se apresenta na

capacidade das organizações desen-

volverem atividades que gerem

soluções integradas para toda a cadeia

de valor. Desenvolver seus principais

recursos, habilidades e competências

para competir no mercado globalizado

torna-se a principal necessidade da

organização moderna.

Essas alterações na dinâmica

econômica têm provocado uma grande

mudança nas práticas de gestão do

capital humano. Visando aumentar a

competitividade e o valor de mercado das organizações,

por meio do aumento do valor das pessoas, busca-se

desenvolver uma nova mentalidade e atitude de
aprendizagem continua.

Para vencer este desafio, as organizações passam a

trabalhar comum Sistema de Gestão e Desenvolvimento

de Pessoas por Competências, identificando e

desenvolvendo os conhecimentos, habilidades e atitudes

classificados como críticos para o negócio. A gestão por

objetivos, com a adoção de métricas e indicadores de

performance para todos os colaboradores, com a

conseqüente identificação de "gaps", traz o desafio, ao

profissional de recursos humanos, de ofertar soluções de

educação corporativa e gestão do conhecimento que

facilitem o desenvolvimento dos colaboradores e a

construção das competências criticas da organização.

As soluções tecnológicas hoje disponíveis permitem o

desenvolvimento de soluções de aprendizagem que

atendem tanto as abordagens formais (sala de aula, e-

learning) como as informais (repositórios de

conhecimentos, comunidades de prática, suporte a tarefas,

acesso a especialistas, tutoria e coaching). Cada vez mais

as organizações percebem que as abordagens informais

são cada vez mais relevantes na geração de melhoria

continua nos processos e de inovação.

Se consideramos que os processos Capacitação, Gestão

do Conhecimento e Suporte à Performance dividem o

mesmo objetivo, qual seja, reduzir o ciclo de tempo para

uma performance efetiva e especializada no trabalho, existe

um papel relevante na aplicação de novas tecnologias de

aprendizagem para o sucesso dessas ações. Por outro lado,

a eficácia da adoção dessas novas tecnologias requer uma

organização das soluções de informação e educação

corporativa, privilegiando a elaboração de rotas de

aprendizagem vinculadas às competências (o que aprender,

como, quando e para quê); a organização do conhecimento

existente (repositórios e especialistas); e a articulação dos

mecanismos de suporte (local e a distância) que facilitem a



• Estimular a construção social do

conhecimento; e

• Implantar sistema métrico para

avaliar os resultados obtidos,

considerando-se os objetivos de

negócio.

O uso de varias ferramentas de

tecnologia, como sistemas de Gestão

do Capital Humano (HCM), Sistemas

de Gestão de Aprendizagem, portais,

bibliotecas virtuais, blogs, wikis,

páginas amarelas e comunidades

virtuais, é fundamental para o

desenvolvimento articulado de

soluções que facilitem o processo de

educação continuada dos

colaboradores.

Mas, tais soluções somente serão

realmente úteis se houver um

tratamento integrado e articulado das

informações a serem disponibi-

lizadas, contextualizando-as com as

áreas de conhecimento e com as

competências da organização.

Devemos considerar que o valor dos

conteúdos disponibilizados é

determinado pelo contexto e

intenção.

O sucesso das soluções

disponibilizadas também deve

considerar a mudança de cultura

organizacional, voltando-a para a

educação continuada, e o novo papel

dos gestores, que devem desenvolver

habilidades e atitudes voltadas para

a gestão estratégica de pessoas e

conhecimentos organizacionais;



sendo um facilitador e articulador do aprendizado

contínuo e do auto desenvolvimento de sua equipe.

Conforme Peter Drucker, "O maior desafio enfrentado

pelos gerentes é o aumento da produção de

conhecimento e dos serviços prestados pelas

organizações. Este desafio irá dominar a agenda dos

gerentes por várias décadas e determinar a performance

competitiva das empresas".

Sem esses cuidados, os colaboradores de sua

organização terão a disposição grandes soluções

tecnológicas, mas irão reclamar da dificuldade em

processar e aplicar às informações: informações que a

gente não percebe e não vê; informação que a gente vê e

não liga; informação que a gente vê e não entende ou

não decodifica; informação que a gente vê e não usa;

informação que a gente procura; informação que a gente

adivinha, etc. Tal situação trará um impacto não

desejado na capacidade de geração de valor para a

organização e em sua competitividade.

A aplicação de novas tecnologias no contexto da

educação corporativa das organizações deve ser capaz

de dotá-la das condições necessárias ao alcance dos

objetivos estratégicos, quais sejam:

• Perceber as necessidades dos diversos contextos

organizacionais, sem perder a perspectiva do todo;

• Facilitar, incentivar e disseminar a melhoria contínua

e a inovação;

• Considerar as pessoas — funcionários, clientes,

fornecedores e acionistas— e suas expectativas; e

• Utilizar soluções tecnológicas articuladas às

competências críticas, à organização e à facilitação do

conhecimento corporativo.

Conforme J. Botkin, o ambiente competitivo atual é

um no qual "o aprendizado organizacional será a

estratégia, a gestão de conhecimento, o caminho, e

produtos e serviços inteligentes, o resultado, nas
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