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RESUMO
O cenário atual, de crescente competitividade e concorrência, tem provocado a

necessidade de rever as formas de gestão e de atuação das empresas. Com o objetivo de
desenvolverem capacidades permanentes de se adaptarem às mudanças, surgem, a partir
dos anos 1990, as organizações de aprendizagem. Nestas empresas, o foco principal se

transfere dos aspectos tangíveis para os aspectos intangíveis, ou seja, ligados ao
conhecimento. Esta nova forma de gerenciar se justifica pelo fato de que, enquanto os

ativos físicos se depreciam, os ativos intangíveis se desenvolvem com o tempo,

contribuindo de maneira eficaz para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem organizacional, conhecimento, vantagem
competitiva.

INTRODUÇÃO

O cenário atual, de crescente competitividade e

concorrência entre as empresas, tem provocado a necessidade

de rever as formas de gestão e de atuação das organizações no

ambiente mutante onde estão inseridas. Tal necessidade se

justifica pelo fato de que apenas a visão internamente focada

das organizações não tem sido suficientes para garantir a

permanência destas empresas no mercado.

A competitividade cada vez mais acirrada e os

consumidores cada vez mais exigentes têm feito com que as

empresas se engajem em uma luta desesperada pela

sobrevivência. Dentre as diversas questões que vêm

despertando interesse, tanto de pesquisadores da área de

Administração quanto de gerentes de empresas, merece

destaque a busca pelas razões que permitiriam às empresas

desenvolver e manter uma vantagem competitiva que lhes

garantisse alcançar e sustentar um desempenho superior em

relação aos seus concorrentes (Carneiro, Cavalcanti e Silva,

1999).

Neste contexto turbulento, sujeito a constantes

mudanças e à incerteza, surgem as organizações de

aprendizagem, que objetivam desenvolver capacidades

permanentes de se adaptarem às mudanças, transformando-se

em organizações "pensantes". A aprendizagem organizacional

passa a ser visualizada como uma opção estratégica para lidar

com a incerteza e a constante necessidade de aperfeiçoamento

e melhoria dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas,

podendo contribuir para a maximização dos lucros.

A abordagem baseada no conhecimento despontou

como uma nova teoria no contexto organizacional, na

tentativa de suprir a lacuna deixada pelas teorias

administrativas anteriores, que se tornam em parte

impotentes para lidar com a volatilidade dos negócios, do

mundo pós-moderno. Esta proposição surgiu como resultado

da confluência de interesses de diversas áreas de pesquisa e

está ainda definindo seus parâmetros e conceitos fundadores.

Apesar de recente, esta abordagem teórica aprofunda

pressupostos e análises apresentadas por importantes

pesquisadores sociais, quanto ao papel cada vez mais relevante

que o conhecimento deve desempenhar nos próximos anos,

nas organizações e na sociedade em geral.

Tendo em vista a complexidade do ambiente e a

necessidade de adotar estratégias que garantam a

sobrevivência das organizações, pretende-se demonstrar, neste

ensaio teórico, que a aprendizagem organizacional é uma

estratégia que possibilita a obtenção de vantagens

competitivas. Neste sentido, é exposta a reconfiguração do

mundo moderno, no qual há o deslocamento de foco do fator

terra, como meio gerador de riqueza, para o fator

conhecimento. A partir daí, emerge a necessidade de



"aprender a aprender" nas organizações, como meio de se

tornarem mais capazes, se adaptar e se antecipar às mudanças

do ambiente externo. Além disso, discute-se o processo de

aprendizagem organizacional, ressaltando a forma como os

aspectos culturais, cognitivos e a liderança podem influir na

consolidação das organizações de aprendizagem. A seguir,

relaciona-se a aprendizagem organizacional com a busca pelas

vantagens competitivas, demonstrando que ambas estão

intimamente relacionadas e que a aprendizagem constitui-se

numa fonte de vantagem competitiva sustentável.

A reconfiguração do ambiente organizacional

De acordo com a teoria econômica, a riqueza

provém de três fontes: da terra (incluindo aí os recursos

naturais), do capital e do trabalho. Estas fontes, se

combinadas, criam os produtos e serviços necessários ao bem-

estar da sociedade. Inicialmente, e durante a maior parte da

história humana, a terra foi o principal fator gerador de

riqueza. Entretanto, com as diversas reconfigurações do

ambiente industrial, verificou-se a transferência da ênfase do

fator terra para o capital, especialmente após a Segunda

Guerra Mundial, quando os grandes avanços tecnológicos,

sobretudo em relação às telecomunicações, informática e

transportes, fizeram com que o capital se tornasse mais

elástico, fácil de ser movimentado ao redor do mundo e,

conseqüentemente, menos escasso (Lara, 2000). Diante desta

revolução, o foco se transfere novamente, do capital, para o

conhecimento, que se transforma no fator de produção em

destaque (Paiva, Fensterseifer e Roth, 2000).

Surgem então, a partir da década de 1990, as

organizações orientadas para a aprendizagem, que passam a

ser concebidas como espaços onde os seres humanos ampliam

suas possibilidades de gerar os resultados para os quais foram

mobilizados, através de novos modelos de pensamento que se

sustentam na liberação da aspiração coletiva, via aprender a

aprender em grupo.

Na nova era do conhecimento, as empresas passam a

moldar ou adequar seus processos organizacionais,

abandonando parâmetros industriais, à nova economia do

conhecimento (Angeloni e Fernandes, 2000). A demanda das

organizações não é mais por pessoas apenas tecnicamente

habilitadas a trabalhar sob a supervisão de seus gerentes, uma

vez que a complexidade crescente do trabalho criou a

necessidade de pessoas dinâmicas, criativas, independentes,

capazes de agir a partir de uma visão crítica, objetivando

contribuir para o progresso organizacional.

Impõe-se para as organizações um novo desafio: para

sobreviver e crescer, elas precisam aprender rapidamente não

só a perceber o rumo das mudanças, mas também a

desenvolver meios de enfrentá-las. A aprendizagem

organizacional passa a ser vista como uma busca proposital,

com o objetivo de reter e incrementar a competitividade, a

produtividade e a inovação, em circunstâncias de incerteza

tecnológica e de mercado, considerando-se que quanto

maiores as incertezas, maior a necessidade de aprender (Lara,

2000; Paiva, Fensterseifer e Roth, 2000).

As organizações de aprendizagem buscam

desenvolver estratégias que permitam maior amplitude na

produção, na divulgação do conhecimento, maior velocidade

na incorporação dos processos de t raba lho e,

conseqüentemente, obter maiores vantagens, visando

tornarem-se mais competitivas. Em relação a esse aspecto,

Porter (1989) argumenta que uma vantagem competitiva que

seja sustentável constitui a base fundamental do desempenho

acima da média e a longo prazo. Isto implica não apenas em

obter benefícios a partir dos acertos dos concorrentes, como

também ser capaz de gerar o novo, de criar. Conforme

salientam Campos e Barbosa (2001), a gestão pró-ativa do

conhecimento irá fornecer subsídios para que a organização

desenvolva diferenciais competitivos. Isto ocorre porque o

saber reside nas pessoas e pode ser utilizado para a geração de

novos conhecimentos, alavancando os negócios de uma

empresa.

O processo de aprendizagem organizacional

O acelerado processo de mudanças por que passam

as sociedades, as organizações e as pessoas, contribuiu para

que o processo de aprendizagem assumisse novos contornos e

crescente relevância (Fleury e Fleury, 1997; Bernardes, 1998).

Essa mudança contínua introduziu o processo de

aprendizagem organizacional, que possibilita às empresas

adquirir a capacidade para desempenhar funções múltiplas,

diante de um ambiente mutante.

Entretanto, muitas são as teorias e os estudos acerca

do modo como as pessoas aprendem e porque aprendem. Não

há uma explicação única, tendo em vista ser esse um processo

humano, e como tal, sujeito a variadas explicações

intimamente relacionadas à ótica inicial do pesquisador

(Ribeiro, Rezende e Rezende, 1999).

Segundo Fleury e Fleury (1997), a aprendizagem é

um processo de mudança, resultante de prática ou experiência

anterior, que pode vir, ou não, a manifestar-se em uma

mudança perceptível de Comportamento. Entende-se

aprendizagem como um processo interno, não observável,

inferido através do desempenho das pessoas.

De maneira semelhante às pessoas, as organizações



também aprendem e assim, são pautadas e organizadas

conforme as representações e as interpretações que fazem do

meio. Pode-se dizer que a aprendizagem organizacional trata-

se de um sistema de ação e/ou interação entre pessoas,

organizações, entidades etc, e abrange mais do que os

conhecimentos individuais. Ela implica na aquisição do

conhecimento, distribuição, interpretação das informações e

construção da memória organizacional.

Para evidenciar a interdependência entre a

aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional,

Senge (1998) expõe que as organizações precisam dos

indivíduos para aprender e formar sua memória

organizacional. Todavia, a aprendizagem individual não

garante que a aprendizagem organizacional se solidifique, mas

sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre. Este autor

ainda argumenta que a verdadeira aprendizagem da

organização só acontecerá quando as pessoas aprenderem a

aprender umas com as outras, coletivamente, através de visões

de futuro que compartilhem. A participação das pessoas para

o alcance dos objetivos futuros da empresa em um ambiente

democrático garante o autêntico engajamento dos membros

para o seu alcance.

Neste sentido, Zanelli (2000) afirma que administrar

torna-se equivalente a coordenar capacidades para construir

comunidades de ação, na busca contínua de padrões coletivos

de desempenho. Com um sistema de aprendizagem com

processos eficazes, a organização aumenta sua capacidade

estratégica, consolida predisposições para as mudanças e

estimula a formação de equipes de alto desempenho. Isto só é

possível em condições de estímulos mútuos para as equipes de

trabalho, ou seja, em um ambiente favorável ao diálogo, à

criatividade e à valorização do ser humano. A base para se

desenvolver o pensamento estratégico na comunidade

organizacional é o respeito entre as pessoas e o

estabelecimento de condições favoráveis para que surjam

questões decisivas para a sobrevivência organizacional.

Além destes aspectos, torna-se essencial que os

indivíduos e as organizações sejam flexíveis, dispostos a

"aprender a aprender", comportando-se como sistemas

abertos que visam sobreviver no mercado. E imprescindível

que as organizações sejam capazes de tornarem-se empresas

que acumulam conhecimento e que utilizam esta bagagem do

saber de forma pró-ativa. É latente a necessidade de que as

empresas interpretem o meio competitivo de forma diferente,

destacando não somente os recursos físicos, mas

principalmente os fatores intangíveis da empresa, tal como o

conhecimento existente. Entende-se que os recursos materiais

são semelhantes em todas as organizações e mais facilmente

adquiridos. No entanto, de forma dicotômica se posiciona o

conhecimento acumulado pelos indivíduos, que se configura

como ativos únicos para cada organização. Pode-se afirmar

que o que faz a diferença entre as organizações são as pessoas,

com suas concepções, sua cultura, suas interpretações e suas

construções. Sendo as organizações resultados de construções

humanas, pode-se inferir que o diferencial de cada empresa

está nas capacidades e no conhecimento que as pessoas

carregam consigo e que podem ser utilizados como

instrumento para a obtenção de vantagens competitivas para a

organização.

Zanelli (2000) sugere que o êxito ou a sobrevivência

da organização é proporcional à capacidade que seus

indivíduos possuem de refletir, ao conhecimento que podem

acumular e quão rápido o utilizam. O investimento em

capacitação individual possibilita a aprendizagem

organizacional e conseqüentemente melhora o desempenho

futuro da empresa.

Mecanismos de aprendizagem

Fleury e Fleury (1997) apontam algumas práticas e

mecanismos que dão sustentação ao processo de

aprendizagem e de capacitação, ressaltando que, embora estes

sejam óbvios, o desafio que se coloca é organizá-los de modo a

garantir consistência e continuidade ao processo de

aprendizagem.

O primeiro mecanismo apontado pelos autores -

aprender ao operar - enfatiza a aprendizagem que ocorre na

medida em que há feedbacks a partir da própria atividade

produtiva, caracterizando-se por ser passiva, automática e não

acarretar custos. Tal mecanismo, entretanto, alcança

rapidamente seus limites em termos de possibilidades de

aprendizagem, fazendo-se necessários outros, não passivos,

não automáticos e intencionais, exigindo, portanto,

investimentos.

Nesse sentido, Fleury e Fleury (1997) apontam

algumas formas ativas de aprendizagem tecnológica: aprender

ao mudar (learning by changing), aprender pela análise do

desempenho (system performance feedback), aprender ao treinar

(learning through training), aprender por contratação (learning by

hiring) e aprender por busca (learning by searching).

Aprender ao mudar ocorre quando a organização

propõe mudar, de maneira sistemática, as características de

seu processo operacional. Nesse caso, "o ritmo de aprendizagem

não é função do tempo ou mesmo do aumento da produção, mas da

taxa de modificações que são experimentadas e dos investimentos em

novos projetos que permitam a aprendizagem por mudanças" (Fleury

e Fleury, 1997:65).



Aprender pela análise do desempenho depende da

existência de mecanismos institucionalizados para geração,

registro, análise e interpretação das informações obtidas a

partir a desempenho da produção, de modo a consolidar

aquilo que já foi aprendido, criar memória e, com isso, evitar o

seu esquecimento e a repetição dos erros passados. Para Fleury

e Fleury (1997:65) a escolha dos indicadores, a partir dos

quais, faz-se a análise crítica do desempenho deve refletir a

estratégia competitiva da empresa havendo, ainda, o cuidado

de identificar as variáveis críticas aquelas que, de fato,

interferem no processo produtivo. Esse mecanismo exige

postura crítica e capacitação para interpretar os dados que vão

interferir diretamente no ritmo da aprendizagem, ou seja, no

entendimento do como e do porquê da variação do

desempenho do processo, permitindo, então, manipulá-lo.

O aprender ao treinar tem sido o mecanismo mais

usual de promoção da aprendizagem nas organizações. Tem

havido, também, a utilização de meios não muito

convencionais, viabilizados pela crescente tecnologia dos

meios de comunicação e pela busca de alternativas mais

rápidas, efetivas, ou adaptadas ao ritmo de aprendizagem

individual.

Aprender por contratação implica optar por contratar

pessoas externas à organização que detenham o

conhecimento que lhe seja necessário, em vez de criá-lo

internamente. Para que tal mecanismo seja bem sucedido, é

preciso "saber claramente qual é o tipo de conhecimento necessário e

encontrar a(s) pessoa(s) adequada(s); estruturar o projeto no qual

essa(s) pessoa(s) vai(vão) trabalhar, para aproveitar o potencial que

ela(s) carrega(m); e é preciso que a empresa se aproprie desse

conhecimento"(Fleury e Fleury, 1997:67).

O mecanismo de aprender por busca, geralmente

tratado como transferência de tecnologia, tem por objetivo

identificar quem possui o conhecimento, negociar sua

compra, decodificar as informações, entendê-las, incorporá-

las e registrá-las. Para que esse processo seja viável, é preciso

que a organização possua um patamar mínimo de

conhecimento, que lhe permita não só decodificar a

tecnologia adquirida, como também a disposição de investir

no seu aprimoramento, evitando, assim, a sua defasagem.

Constata-se que todos esses mecanismos podem ser

considerados como meios promotores da aprendizagem, na

medida em que a beneficiam ou sustentam a sua geração e

transmissão.

Cultura, cognição e liderança na aprendizagem

organizacional

As organizações de aprendizagem estão baseadas nos

relacionamentos e na coletividade, ou seja, têm a cultura

como forte elemento tnfluenciador. Sendo assim, a cultura

pode constituir-se tanto em um fator impulsionador como em

um fator limitante ao processo de desenvolvimento individual

e conseqüentemente organizacional. Segundo Silva (2000),

para que os sistemas de aprendizagem coletivos se perpetuem,

é essencial a existência de uma base cultural aliada. Ao mesmo

tempo em que a cultura pode estimular e contribuir para o

desenvolvimento de sistemas de aprendizagem, esses também,

a partir dos preceitos que os orientam, dependendo da sua

essência, moldam e solidificam progressivamente a cultura.

Nas origens do conceito de cultura, o processo de

aprendizagem acontece tanto no momento de criação, como

no momento de transmissão de valores aos novos membros.

O aspecto cultural organizacional dará o sustento para a

formação das organizações de aprendizagem e como uma via

de mão dupla, a aprendizagem coletiva tende a contribuir para

a solidificação da cultura da empresa.

Os momentos de aprendizagem estão ligados ao

processo de formação cultural nas organizações, pois quando

a aprendizagem é absorvida pelos membros da organização,

esta tende a se tornar um processo aceito coletivamente e,

assim, compartilhado por todos. Este compartilhamento,

com o tempo, modifica os comportamentos e a cultura

organizacional. A mudança grupai, por sua vez, indica novos

modos de pensar e aprender nos diversos níveis

organizacionais, que com o passar do tempo, são aceitos como

corretos e transmitidos para os agentes que ingressarem

posteriormente na organização, contribuindo para a

solidificação da cultura da organização. Salinas (1998) afirma

que as organizações que possuem em sua cultura o elemento

da aprendizagem organizacional, conseguirão uma vantagem

competitiva em relação às demais, partindo-se da concepção

de ser este um meio potencializador e agregador de outras

estratégias e tecnologias, funcionando como um veículo

efetivo de aprendizado, transformação e mudança pessoal e

organizacional.

Além da influência dos aspectos culturais no

processo de aprendizagem, constata-se que os estilos

cognitivos e esquemas interpretativos dos indivíduos também

afetam sobremaneira a aprendizagem coletiva. Isto porque o

processo de aprendizagem passa pelos estilos cognitivos e

esquemas interpretativos das pessoas, uma vez que estas

interpretam as situações baseadas nas suas crenças, valores e

pressupostos anteriores, para definir ações. Desta forma, os

estilos cognitivos contribuem para a formação da cultura

organizacional, que por sua vez está fortemente entrelaçada

com o processo de aprendizagem organizacional. Loiola e



Rocha (2000) afirmam que o comportamento real jamais

alcança racionalidade objetiva, já que, antecipadamente, só

é possível ter um conhecimento fragmentário das

conseqüências de cada opção. A imaginação deve atribuir

valores às conseqüências da opção, em lugar da experiência,

e apenas uma fração de todas as possíveis alternativas é, de

fato, considerada.

Diante da influência da cognição nos processos

decisórios, é preciso entender os significados que os

indivíduos e em especial, os dirigentes, atribuem a uma

situação. O conjunto de conceitos, relações e significados

formam os mapas cognitivos. Os mapas cognitivos baseiam-

se em pressupostos, às vezes inconscientes, que formam os

valores das organizações. O conjunto destes pressupostos,

ou mapas cognitivos, fornece as ferramentas para que os

dirigentes formem seus esquemas interpretativos, que são as

formas como eles interpretam as situações e definem as

estratégias para a organização. Os esquemas interpretativos

dos dirigentes oferecem uma explicação sobre como as

organizações lidam efetivamente com seus ambientes em

mudança, como identificam respostas e se renovam

(Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes, 1999).

Nas organizações de aprendizagem, o papel dos

dirigentes e dos líderes é fundamental, visto que estes se

tornam canais promotores e incentivadores de ambientes

propícios à aprendizagem, contribuindo para sua

disseminação em todos os níveis.

Para a aprendizagem organizacional, há diferentes

agentes de liderança, de acordo com o tipo de recursos que

detêm. O líder, sob este enfoque, detecta as estruturas em

jogo que promovem os comportamentos observados, que

podem ser transformados pela especificação de estruturas

que gerem os comportamentos desejados. Este passa a

perceber que a estrutura influencia o comportamento e que

o comportamento aleatório pode ser transformado em

mudança de alta escala através do suporte crítico estrutural

(Seleme e Andrade, 1999). A eficácia do líder repousa na

sua habilidade de tornar uma atividade significativa para

aqueles que estão nesse conjunto de papéis; não de mudar

comportamentos, mas de dar aos outros o senso de

compreensão daquilo que estão fazendo.

Segundo Angeloni e Fernandes (2000), o estilo

gerencial propício ao desenvolvimento da aprendizagem

deve estar baseado no desenvolvimento de práticas

organizacionais que fomentem princípios como a

participação, a flexibilidade, a autonomia e o apoio,

estando os gestores conscientes do papel fundamental que

possuem como mola propulsora da organização.

Bernardes (1999) explica que, quando os membros da

organização estão comprometidos, e as equipes estão alinhadas

com os objetivos estratégicos da empresa, assumem

responsabilidade direta pelo sucesso das iniciativas

organizacionais. A liderança cumpre o papel político central na

gestão do conhecimento em organizações. Segundo Seleme

(2000), estes indivíduos lideram pelo seu comprometimento e

pelas suas ações, transformando isto numa fonte de autoridade

para influenciar as mudanças necessárias à sobrevivência da

organização.

Vantagem competitiva e aprendizagem organizacional

Para Porter (1989), a estratégia competitiva é a procura

de uma posição em uma empresa, que visa estabelecer uma

posição lucrativa contra forças que determinam a concorrência.

A análise concorrencial para a formulação de estratégias em uma

determinada empresa visa a criação e a sustentação de vantagens

competitivas em seu segmento. Isto as leva a procurar as

particularidades que as diferenciem positivamente dos

concorrentes.

Carneiro, Cavalcanti e Silva (1999) afirmam que a

vantagem competitiva é dita "sustentável" quando seria

impossível a outras empresas duplicarem os benefícios

decorrentes da implementação da estratégia correspondente.

Conforme Barney (1991, 1996) citado por Carneiro, Cavalcanti

e Silva (1999), o fato de a vantagem competitiva ser considerada

sustentável não significa que ela durará para sempre, mas apenas

que não seria igualada ou superada pelos esforços da

concorrência. Carneiro, Cavalcanti e Silva (1999), citando Reed

e DeFilíippi (1990), ainda afirmam que rupturas e revoluções na

estrutura empresarial, decorrentes de descontinuidades

tecnológicas, mudanças na demanda ou nos fatores de

produção, podem tornar sem valor uma fonte anterior de

vantagem competitiva.

Desta forma, a vantagem competitiva surge,

fundamentalmente, do valor que uma empresa consegue criar

para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação da

empresa. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a

pagar (Porter, 1989).

Para Ribeiro, Rezende e Rezende (1999), o papel

dinâmico que a organização assume nos dias atuais vai exigir do

empreendedor a combinação de novas estratégias com

inovações tecnológicas e organizacionais. Muito mais que um

planejador da produção ele precisa ter uma visão estratégica,

que significa uma avaliação permanente das oportunidades,

vantagens e desvantagens competitivas, associadas ao

desenvolvimento de competências locais, que se clarão a partir

de um processo de seleção, aprendizado e definição de novas



rotinas operacionais. Isso implica no domínio de

competências básicas para avaliar e definir arranjos

organizacionais mais eficazes.

É fundamental que as organizações se mantenham

atentas a todas as variáveis ambientais, procurando ao

máximo estar à frente das transformações, que se processam

a uma velocidade cada vez mais vertiginosa, lidando de

maneira positiva com as mesmas e, de alguma forma,

tentando revertê-las a favor da empresa (Bernardes, 1998).

Empresa retrógrada, hoje, não é necessariamente aquela em

declínio, mas aquela que cresce a uma velocidade menor do

que as mudanças do ambiente (Contador, 1995), por isso,

torna-se necessário a busca de soluções estratégicas para se

lidar com as mudanças.

Diversos autores afirmam que a concorrência é

essencial para o sucesso ou fracasso das empresas. A

competitividade estimula o desenvolvimento de atividades

que podem contribuir para o desempenho das empresas

que querem permanecer e/ou crescer no mercado (Dutra,

1997). E importante ressaltar que a vantagem competitiva é

criada e sustentada por meio de um processo altamente

localizado, ou seja, cada empresa tem suas diferenças em

relação a valores, culturas, estruturas econômicas,

instituições e histórias que contribuem para o sucesso

competitivo.

Em resposta à busca por vantagens competitivas

duradouras, a aprendizagem organizacional tem se

apresentado como uma tecnologia gerencial que visa

responder a equação da modernidade, como um processo

consistente para as empresas lidarem com as mudanças

atuais (Bernardes, 1998). Para Porter (1991), enquanto os

ativos físicos se depreciam, os ativos intangíveis se

desenvolvem com o tempo, enfatizando a necessidade de

investimento nos membros da organização, a fim de

capacitá-los para que possam contribuir para o sucesso cia

organização.

Os motivos apontados para o crescimento do uso

do conceito de aprendizagem organizacional referem-se,

geralmente, à profunda influência que novos paradigmas

tecnológicos, baseados na microeletrônica e nas tecnologias

da informação, vêm produzindo sobre as organizações e ao

imperativo do aumento da competitividade das empresas,

colocado pela exacerbação da competição em nível

mundial, promovida ela mesma pela vertiginosa difusão,

nas duas últimas décadas, das novas tecnologias, entre

outras razões. Nesse cenário, as organizações viram crescer a

necessidade de aprenderem a trabalhar de formas, por vezes,

radicalmente diferentes (Oliveira Júnior, 1999). Novas

formas de trabalhar compreendem tarefas de reestruturação não

apenas da produção, mas também da relação consumidores-

produtores, fornecedores-clientes. Compreendem o

desenvolvimento de distintas áreas de competência empresarial:

gestão, inovação, produção e recursos humanos, pois o

desempenho de uma organização é determinado pelas

capacitações que reúne nessas áreas (Rocha e Loiola, 1999).

Através da utilização da capacidade de reflexão e

análise dos indivíduos, uma organização é capaz de obter

vantagens competitivas reais e sustentáveis. Entretanto, tão

importante quanto a acumulação do conhecimento é a sua

difusão por toda a organização. A troca de experiências, de

conhecimentos e de soluções criativas permite que os

indivíduos cresçam e se insiram num ambiente de

aprendizagem constante. Como conseqüência, a organização

também crescerá e se tornará mais competitiva.

A aprendizagem organizacional como estratégia de vantagem

competitiva

As organizações contemporâneas têm um papel

dinâmico e incorpora mudanças tecnológicas num ritmo sem

precedentes na história. Na busca pela competitividade, estas

combinam novas estratégias com inovações tecnológicas e

organizacionais construindo, cada uma a sua própria trajetória.

Nesse constante desafio, as organizações são obrigadas a

interpretarem e decidirem sobre mudanças tecnológicas e

implementá-las internamente para que possam se manter em

posição de competitividade. A aprendizagem organizacional

apresenta-se como elemento essencial que irá condicionar a

agilidade para criar e agir, num ambiente extremamente flexível.

Conforme afirma Zanelli (2000), com um sistema de

aprendizagem com processos eficazes, a organização aumenta

sua capacidade estratégica, consolida predisposições para

mudanças e estimula a formação de equipes de alto

desempenho. O aprendizado contínuo, o aprender a aprender,

surgem como estratégias capazes de fornecerem às organizações,

as bases para a criação de vantagens e diferenciais competitivos

que possam sustentar o seu desempenho superior (Cabral,

1998). A aprendizagem individual e posteriormente, a

aprendizagem organizacional, irão melhorar o desempenho

futuro da empresa, através da capacitação dos indivíduos.

Nesta perspectiva, diversos autores têm defendido que

a habilidade de aprender é a mais importante fonte para criar e

garantir a vantagem competitiva sustentável, já que esta, com o

tempo, não se torna obsoleta, mas se desenvolve e se aprimora,

configurando-se como um fator permanente para obtenção de

vantagens. Os ativos mais valiosos já não são os ativos tangíveis,

mas sim os ativos intangíveis que têm sua origem no



conhecimento, nas habilidades, nos valores e atitudes das

pessoas que fazem parte do núcleo estável da organização.

Esses ativos intangíveis são tratados como Capital

Intelectual, pois são os mais valiosos investimentos feitos

pelas empresas e que geram valor econômico para a

organização do conhecimento, uma vez que garantem a

estas empresas maior agilidade nas respostas aos seus

clientes e parceiros.

Conclusão

Conclui-se que, nos dias atuais, o conhecimento e

a aprendizagem organizacional têm se configurado como

elementos essenciais para a obtenção de diferenciais

competitivos.

No passado, a vantagem competitiva era obtida

através da localização, do acesso à mão-de-obra barata, aos

recursos naturais e ao capital financeiro. Entretanto, estes

eram mecanismos relativamente fáceis de serem captados

ou desenvolvidos, não significando barreiras efetivas contra

o avanço dos concorrentes.

Entretanto, especialmente a partir da década de

1990, o enfoque principal das organizações se transfere dos

recursos tangíveis para os recursos intangíveis, ou seja, para

a capacidade das pessoas. Isto se deve ao fato de que as

organizações têm despertado para a importância da gestão

pró-ativa do conhecimento, que se constitui numa fonte de

vantagem competitiva sustentável. Neste contexto, a

aprendizagem individual e por conseqüência, a

aprendizagem organizacional, se configuram como aspectos

fundamentais para as organizações que desejam competir

no mercado.

Para facilitar o desenvolvimento do processo de

aprendizagem organizacional é essencial que as

organizações desenvolvam um ambiente interno e uma

estrutura que propiciem a aprendizagem dos indivíduos,

onde as informações sejam claras e acessíveis e os objetivos e

metas da empresa sejam conhecidos e compartilhados por

todos. Torna-se fundamental que estas pessoas se sintam

encorajadas a dar o melhor de si, cientes de que sua

colaboração será percebida e reconhecida justamente,

buscando o desenvolvimento individual e coletivo. Como

conseqüência, a organização também crescerá.

Verifica-se que quando a vantagem competitiva da

empresa é baseada na aprendizagem e no conhecimento

coletivo, os problemas estratégicos são de menor

intensidade, visto que a organização possui capacidade para

agir rapidamente, através de uma estrutura flexível de

conhecimento e de constante aprendizagem, existente em

seu contexto interno. Através da aprendizagem organizacional,

as empresas podem construir as competências que irão

diferenciá-las estrategicamente. Nesta lógica, os esforços em

compartilhar o conhecimento constituem-se em um caminho

para a sustentabilidade da vantagem competitiva da empresa.

Essa idéia está implícita na concepção de competências

essenciais, entendidas como a aprendizagem coletiva na

organização e que representam uma soma de aprendizagens que

vai além de conjuntos de habilidades individuais e de unidades

organizacionais distintas, e por isso muito mais do que uma

habilidade ou tecnologia isoladamente.

O desafio colocado às empresas é descobrir as formas

pelas quais o processo de aprendizagem organizacional pode ser

estimulado e investigar como o conhecimento organizacional

pode ser administrado para atender de forma superior às suas

necessidades estratégicas, transformando-se em uma fonte de

vantagem competitiva sustentável.
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