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Resumo
O objetivo deste capítulo é apresentar algumas tendências em
Administração dos Recursos Humanos: sua transformação em uma
unidade de negócios; o papel de consultor interno e as conseqüências
para o profissional da área; a valorização do capital intelectual; o ensino
a distância como forma de ampliar o processo de treinamento e
desenvolvimento; e o processo de aprendizagem organizacional como
modo de solução de problemas. Têm-se também o propósito de discutir
o que muda na forma de atuação do profissional da área de Recursos
Humanos e as repercussões no desempenho da empresa.

Introdução
Até a década de 60, as organizações d e n o m i n a v a m
Departamento Pessoal e Relações Industriais o que atualmente é a
Administração de Recursos Humanos. A função do Departamento de
Pessoal era a de admitir funcionários, registrá-los legalmente, controlar
o cumprimento das normas, punir, controlar seus cartões ponto e
demitir, exercendo, portanto, uma função fiscalizadora e reguladora.
Com a evolução da Administração, o advento da Escola de
Relações Humanas e o grande aperfeiçoamento das teorias sobre
comportamento organizacional, a função de Recursos Humanos foi-se
tornando cada vez mais orientada para seleção, cargos e salários,
treinamento, benefícios, serviço social etc. Hoje, a grande tendência é
buscar uma nova forma de gestão de Recursos Humanos para
responder aos novos desafios das mudanças globalizadas (Nakayama,
1998).
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De maneira geral, a nova área de Recursos Humanos tende a
modificar-se e ampliar sua atuação: atualizando-se de acordo com a
realidade sócio-econômica, tornando-se um centro de investimento e
adotando uma estratégia que instrumentalize e oriente executivos. Seu
planejamento passa a estar vinculado ao planejamento estratégico dos
negócios da empresa. Assim, Recursos Humanos tem que desenvolver
meios para que as pessoas possam caminhar proativamente na direção
da obtenção dos resultados organizacionais, preocupar-se em se
aproximar do principal cliente da empresa, o próprio funcionário, e atuar
com o foco no cliente externo. Pesquisando publicações recentes na
área, pode-se verificar algumas tendências na Administração de
Recursos Humanos das empresas, apresentadas nos próximos
capítulos.
Os Recursos Humanos transformados em unidades de negócio
Para que a área de Recursos Humanos seja vista como uma
unidade de negócios que gere lucro para a empresa, ela terá que realizar
um acompanhamento e avaliação dos processos de gerenciamento
das pessoas. Para isso, constantes reajustes deverão ser processados,
visando a adaptação ao ambiente de mudanças cada vez mais rápidas,
além de uma c o n s t a n t e a t u a l i z a ç ã o em relação à realidade
socioeconómica do ambiente externo. Essa transformação implica estar
voltada para resultados pois, conforme descreve Oliveira (1995), uma
unidade de negócios ou unidade estratégica de negócios é um
agrupamento de atividades que tem amplitude de negócio, que atua em
perfeita interação com o ambiente e busca otimizar e apresentar os
resultados da empresa. É preciso, segundo Costa (2000, p. 44),
"quebrar o tabu de que não é possível mensurar nossas ações ou
contribuições para o negócio", quantificando o quanto foi realizado e
produzido de lucratividade para a empresa, utilizando ferramentas que
avaliem o clima interno e a satisfação dos funcionários.
O papel do profissional de Recursos Humanos, quando a área
é encarada como uma unidade de negócios, é o de consultor interno de
RH, daquele que acompanha o cliente interno muito de perto, auxilia na
solução de problemas, elaborando diagnósticos, submetendo

212

recomendações, sugestões, opiniões e críticas, sempre orientado para
a solução. Orlickas (1999) explica que o consultor interno orienta e instrui,
enquanto todas as demais etapas (recrutamento, seleção, treinamento,
avaliação de desempenho, entre outras) são executadas pelo gerente
de linha, com políticas e diretrizes oferecidas pelo RH corporativo.
Nesse contexto, o profissional de Recursos Humanos passa
a atuar nas decisões estratégicas da empresa. Costa (2000) lembra
que, para ser efetiva, a atuação precisa ser demonstrada na fala, no
comportamento, na postura e na ação.
A importância da instrumentalização técnica e da aprendizagem
sobre ferramentas de mensuração cresce nessa perspectiva, devendo
repercutir nas novas exigências com relação às atividades de
consultoria, cursos de especialização e de extensão.

Os profissionais de Recursos Humanos e os múltiplos papéis
que as suas funções exigem
Santos (1999), Orlickas (1999) e Costa (2000) acreditam que,
no contexto brasileiro, a passagem da atuação dos Recursos Humanos
para o estratégico é uma tendência. Ulrich (1998,2000) sugere que essa
transformação pode ser mais ampla e que os papéis assumidos pelos
profissionais de Recursos Humanos são múltiplos.
A idéia de que os profissionais de Recursos Humanos
p r e c i s a m ser estratégicos e operacionais ao m e s m o tempo,
concentrando-se no curto e no longo prazo, é defendida por Ulrich (1998).
Para isso, ele propõe quatro papéis principais de RH, com respectivos
resultados a serem atingidos, metáforas características ou imagens
visuais, e atividades executadas para desempenhar cada papel:
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Papel/Função

Resultado

Administração de
Estratégias de
Recursos Humanos

Execução da
estratégia

Parceiro estratégico Ajuste das estratégias de RH
à estratégia empresarial:
"diagnóstico organizacional"

Administração da
infra-estrutura da
empresa

Construção
de uma infraestrutura
eficiente

Especialista
Administrativo

Administração da
contribuição dos
funcionários

Defensor dos
Aumento do
envolvimento e funcionários
capacidade
dos
funcionários

Administração da
transformação e da
mudança

Criação de
uma organização renovada

Metáfora

Atividade

Reengenharia dos processos
de organização: "serviços
em comum"

Ouvir e responder aos
funcionários: "prover
recursos aos funcionários"

Agente de mudança Gerir a transformação e a
mudança: "assegurar
capacidade para mudança"

Quadro 1: adaptado de ULRICH, Dave (1998, p.4l)
O mérito dessa proposta é considerar os papéis, as funções,
os resultados e as atividades de Recursos Humanos no seu conjunto.
P o r t a n t o , é i m p o r t a n t e e x a m i n a r os q u a t r o p a p é i s , que são
complementares e que se fortalecem entre si.
•
Administração da estratégias de recursos humanos
A participação mais ativa dos dirigentes de Recursos Humanos
no processo de planejamento estratégico da empresa e do próprio
planejamento da área no papel/função da administração de estratégias
de recursos humanos tem sido estudado por vários autores, como
Albuquerque (1992), Fleury e Fleury (1995), Burler (1995), Lima e Teixeira
(2000), Milkovich e Boudreau (2000), Tarcízio (2000) e Marras (2000). A
parceria estratégica implica capacidade de identificar as práticas qu<>
fazem com que as estratégias aconteçam: o processo de identificação
é o diagnóstico organizacional.
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•

Administração

da infra-estrutura

da empresa

Este papel busca a eficiência administrativa. Ulrich (1998)
propõe duas formas de alcançá-la: a) garantindo que processos de
recursos humanos sejam eficientes; e b) aumentando a eficiência geral
de uma empresa, através dos executivos, mediante contratação,
treinamento e premiação de gerentes de forma a aumentar a
produtividade e reduzir perdas.
Outros autores trabalham orientados pela operacionalização
eficiente dos processos de Recursos Humanos: Gil (1994), Chiavenato
(1994), Bertoni (1994), Carvalho e Nascimento (1997) e Carvalho e
Serafin (1997). O especialista administrativo constrói uma infra-estrutura
para o constante exame e melhoria dos processos de recursos
humanos como forma de garantir a eficiência.
• Administração da contribuição dos funcionários
Ulrich (1998) denomina como defensor dos funcionários o papel
daquele que vai ouvir, responder e encontrar maneiras de dotar de
recursos os empregados de maneira que atendam às diferentes
demandas. Este papel está concentrado em gerir a contribuição dos
empregados e implica o envolvimento dos profissionais de recursos
humanos nos problemas, preocupações e necessidades cotidianas
destes, particularmente aos que compõem o capital intelectual da
empresa. O objetivo é envolver as pessoas e motivá-las, aumentando
o seu grau de comprometimento.
Milcovich e Boudreau (2000) enfatizam a bilateralidade e a
comunicação. Alguns autores, como Chiavenato (1994), Carvalho e
Nascimento (1997) e Marras (2000), estudam o papel do defensor dos
empregados na perspectiva sindicalista.
• Administração da transformação e da mudança
O agente de mudança, s e g u n d o Ulrich (1998), tem a
responsabilidade de desenvolver a capacidade da empresa em aceitar
a mudança e capitalizar-se com ela. Posteriormente, Ulrich (2000)
ressalta que "o papel de agente da mudança é substituir resistência por
resolução, planejamento por resultados e medo de mudança por
entusiasmo ante as possibilidades"(p.45). A preocupação principal é
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assegurar que o processo de mudança ocorra de forma que não
comprometa os resultados da empresa.
A valorização dos Recursos Humanos como Capital Intelectual
O conceito de capital intelectual muda a forma de conceber a
Administração de Recursos Humanos porque valoriza e enfatiza
aspectos da organização que aparentemente não recebiam valoração.
Dentre os estudos realizados sobre Capital Intelectual, observase que os autores abordam o tema sob diversas perspectivas,
demostrando a riqueza de considerações e reflexões possíveis em torno
do tema e levando à preocupação de conhecer as diferentes
conceituações.
Na perspectiva da vantagem competitiva, Edvinsson e Malone
(1998) conceituam Capital Intelectual como a posse de conhecimento,
experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamento com
clientes e habilidades profissionais que proporcionem vantagem
competitiva.
Segundo esses autores, o capital organizacional inclui
"o investimento
da empresa em sistemas,
instrumentos e filosofia operacional que agilizam
o fluxo de conhecimento pela organização, bem
como em direção a áreas externas, como
aquelas voltadas para os canais de suprimento
e distribuição.
Trata-se da
competência
sistematizada,
organizada e codificada da
organização
e também dos sistemas que
alavancam aquela competência"(p. 32).
Na perspectiva da geração de riqueza de Stewart (1998), o
Capital Intelectual "constitui a matéria intelectual- conhecimento,
informação, propriedade intelectual, experiência que pode ser utilizada
para gerar riqueza (p.65)". Em consonância com Saint-Onge (apud
Stewart, 1998), para este autor o Capital Intelectual é composto pelo
Capital Humano, Capital Estrutural e Capital de Clientes.
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Capital Intelectual tem sido identificado tanto como ativo
intangível quanto como ativo intelectual, integrando três aspectos (Fitzenz,1998): organizacional, relacional e humano.
• Capital Organizacional: Foco na propriedade intelectual,
sendo uma questão de gestão de processo (sistemas de
d i s t r i b u i ç ã o , m é t o d o s de m a n u f a t u r a , e f i c i ê n c i a s
administrativas etc.);
• Capital Relacional: Foco nas relações dos empregados
com pessoas e grupos externos à organização: clientes,
fornecedores,
grupos
comunitários,
agências
governamentais e outros;
• Capital Humano: Foco na aprendizagem organizacional e
no conhecimento dos indivíduos.
E na perspectiva da diferença e da valoração, MacDonald (apud
Stewart, 1998, p.60), define Capital Intelectual como "o conhecimento
existente em uma organização e que pode ser usado para criar uma
vantagem diferencial" e Klein e Prusak (apud Stewart, 1998) definem
Capital Intelectual como "material intelectual que foi formalizado,
capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor" (p.58).
Assim como alguns autores anteriormente citados, Paim (2000)
denomina capital intelectual como um ativo intangível, constituindo-se
pela posse de informação, conhecimento, experiência aplicada,
tecnologia organizacional, propriedade intelectual, relacionamento com
clientes, especialização e habilidades profissionais que proporcionam
riqueza ou vantagem competitiva.
O modelo de Capital Intelectual de Saint-Onge (apud Stewart,
1998) possibilita descrever e mensurar qualitativamente o capital
intelectual de uma empresa através de três formas:
• Capital Humano - inclui o conhecimento, a experiência, o
poder de inovação e a habilidade dos funcionários para a
realização de suas atividades; os valores, a cultura e a
filosofia da empresa. Não pode ser propriedade da
empresa;
•
Capital Estrutural - inclui toda a capacidade organizacional
que alavanca as competências e apóia a produtividade dos
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•

f u n c i o n á r i o s : e q u i p a m e n t o s , softwares,
sistemas,
instrumentos, nomes de produtos, marcas, imagem da
empresa, patentes, direitos autorais, filosofia operacional,
que incrementam o fluxo de conhecimento interno e externo
à organização. Pode ser subdividido em Capital de Inovação
(constituindo-se de ativos e talentos intangíveis utilizados
para a criação e implantação de novos produtos) e Capital
de Processos (processos, técnicas, métodos e programas
voltados para potencializar a eficiência administrativa e
operacional). É de propriedade da empresa, podendo ser
negociado;
Capital de Clientes - corresponde aos relacionamentos de
uma empresa com seus clientes. Não é de propriedade da
empresa.

Pode-se considerar este modelo de Capital Intelectual mais
adequado, em função de que possibilita identificar, com maior facilidade,
seus componentes e sua respectiva interação dinâmica. O modelo de
Saint - Onge descreve de forma clara processos que antes não se
calculava como um "Capital" da empresa e que sob a ótica dos
Recursos Humanos não se levava em conta por ser não propriedade
da empresa. Porém, a partir do momento que o capital intelectual da
empresa é encarado como algo que deve ser considerado, passa-se a
preservá-lo com critérios diferentes, pois esse fato pode diferenciar a
empresa do concorrente.
O uso de estratégias que contemplam o virtual em Recursos
Humanos: Ensino a Distância e Treinamento Virtual
A idéia de educação a distância é antiga. Porém, somente nos
anos mais recentes é que houve a grande explosão dos mecanismos e
ferramentas disponíveis para sua implementação e suporte. Os
programas utilizados incorporaram muito mais interação e feedback
aos paradigmas tradicionais do ensino a distância. Hoje, segundo
Nakayama et al. (2000), devido à crescente abrangência das conexões
da rede de computadores, a educação a distância tem uma grando
aceitação e um potencial crescimento.
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Existem várias razões para sua evolução nos últimos tempos:
• as mudanças no contexto social e econômico;
• aumento do número de trabalhadores desempregados e a
conseqüente necessidade de retreinamento;
• a rápida geração de novos conhecimentos;
• a necessidade das empresas, para sobreviverem no
mercado, treinarem e retreinarem seus empregados
continuamente;
• investimento em recursos humanos tem se mostrado a
única f o r m a de e s t a b e l e c e r um d e s e n v o l v i m e n t o
sustentado.
A visão clássica de ensino através da transmissão de
conhecimento vem evoluindo para um modelo de experimentação
prática e de promoção de conversações que, de modo negociado,
promovem mudanças nos conceitos e estratégias dos alunos, até atingir
a proficiência.
Neste contexto, os professores passam a desempenhar um
papel de facilitadores, ao invés de provedores de informação. A educação
a distância, no seu atual estado da arte, quando conduzida de forma
correta, aplica-se muito bem a esta concepção de educação. Assim,
para os Recursos Humanos de uma empresa, constitui-se num
excelente modo de treinamento, pois resolve problemas para
organizações que possuem filiais distantes; horários de turnos
diferenciados; cuja localização geográfica dificulta ao empregado
freqüentar uma escola e, até mesmo, para disseminar valores
corporativos de forma mais rápida e evolutiva.
Para Nunes (1997), é importante observar que a educação a
distância não pode ser vista como substitutiva da educação convencional,
presencial, mas sim como uma modalidade distinta do mesmo
processo, que não concorre com os meios convencionais - e nem é
esse o seu objetivo. Se a educação a distância apresenta, como
característica básica, a separação física e temporal entre os processos
de ensino e aprendizagem, isto significa não somente uma qualidade
específica dessa modalidade, mas essencialmente um desafio a ser
vencido, promovendo-se, de forma combinada, o avanço na utilização
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de processos cooperativos de ensino.
Keegan (apud Nunes, 1997) resume os elementos centrais
que caracterizam os conceitos de educação a distância:
•
Separação física entre professor e aluno, que a distingue
do Ensino Presencial;
•
Influência da organização educacional (planejamento,
sistematização, plano, projeto, organização dirigida etc.),
que a diferencia da Educação Individual;
•
Utilização de meios técnicos de comunicação, usualmente
impressos, para unir o professor ao aluno e transmitir os
conteúdos educativos;
•
Disponibilidade de uma comunicação de mão dupla, onde
o estudante se beneficia de um diálogo e da possibilidade
de iniciativas de dupla via;
•
Possibilidade de encontros ocasionais com propósitos
didáticos e de socialização;
•
Participação de uma forma industrializada de educação a qual, caso aceita, contém o germe de uma radical
distinção dos outros modos de desenvolvimento da função
educacional. Spodick (1995, p.78) aponta, ainda, uma
definição mais simples e abrangente, que explora novas
possibilidades:
"educação a distância é um sistema que deve
prover toda e qualquer oportunidade educacional
que seja necessária para qualquer um, em
qualquer lugar e a qualquer tempo."
Existem diferentes d e n o m i n a ç õ e s que, por vezes, so
confundem e, por outras, são empregadas com significados diversos
Teleducação, Ensino a Distância, Aprendizagem a Distância, Educação
Aberta e, no ambiente organizacional, Treinamento Virtual. De um mod<>
geral, todas as denominações implicam oferecer oportunidades d«»
ensino a diferentes segmentos, acomodando diferentes situações n
necessidades.
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De acordo com Spodick (1995), cinco pontos fundamentais
são apontados como essenciais para que um programa dessa natureza
atinja satisfatoriamente seus objetivos:
•
contato entre o professor e o aluno;
•
aprendizagem ativa por meio de respostas do aluno;
•
realimentação rápida do grau de compreensão do aluno,
ao professor;
•
realimentação rápida ao aluno, de seu próprio desempenho;
•
oportunidade de o aluno fazer revisões e aprender com
seus próprios erros.
Pode-se perceber que o ensino a distância oferece uma série
de vantagens, tanto para organizações quanto para alunos. Albuquerque
(1999) cita as principais:
atinge mais alunos;
oferece um ensino de qualidade, sem limite de tempo,
espaço, idade e ocupação;
é um meio de atualização permanente;
usa, no processo de aprendizagem, modernas tecnologias
de comunicação;
reduz os custos da educação; e
permite a interatividade entre alunos e professores.
Por outro lado, o ensino a distância, por ser um novo modelo
de ensino-aprendizagem, também pode apresentar alguns desafios,
como:
• a mudança no papel do professor, do aluno e das próprias
instituições envolvidas;
•
desafio de natureza técnica: a precariedade dos meios de
transmissão e de energia brasileiros;
•
as etapas de planejamento, produção e aplicação
precisam ser detalhadamente trabalhadas pela equipe
executiva do projeto, de forma a atender da melhor maneira
possível as necessidades do público-alvo, sob o risco de
não se alcançar os objetivos propostos; e
•
a resistência das pessoas ao uso de computadores.
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Embora seja um grande desafio, particularmente para a área
de Recursos Humanos, estimular o uso da digitalização pode ser uma
das formas de melhorar a qualidade de vida do ser humano. Sendo
bem utilizada e dosada, esta alternativa de educação poderá auxiliar o
funcionário a conciliar suas necessidades de desenvolvimento
profissional com sua vida pessoal - tempo para ficar com família e
amigos, poder dedicar-se à sua saúde. É importante, por exemplo, que
a empresa planeje o tempo que o empregado irá dedicar-se aos estudos,
de modo que o ensino a distância não se torne uma atividade que apenas
sobrecarregue o indivíduo no seu dia a dia de trabalho.

O processo de Aprendizagem Organizacional como modo de
solução de problemas
A Aprendizagem Organizacional não é um tema recente. O
termo já é referenciado pela literatura observada na década de 40 nos
Estados Unidos e alguns países europeus, mas foi somente a partir
dos anos 80 que algumas organizações começaram a incrementar a
sua performance organizacional através desta estratégia. Neste sentido,
destaca-se o pioneirismo dos trabalhos desenvolvidos pela Shell,
seguidos pela General Electric, Honda e Sansung (Marquardt, 1996).
No Brasil, a questão da aprendizagem nas organizações tomou um
rumo mais consistente a partir dos anos 90, através da difusão do
conceito de Organizações que Aprendem (Learning Organization), cuja
origem principal está na obra de Peter Senge (A Quinta Disciplina, 1998).
Contudo, as experiências e práticas ainda são incipientes e o que
prevalece é um processo de tentativa e erro na construção e
disseminação dos conceitos e princípios relacionados à Aprendizagem
Organizacional.
O quadro apresentado a seguir refere-se a um construto
formulado por Bitencourt e Nakayama (1998) que busca resgatar as
principais correntes teóricas acerca do tema e, ao mesmo tempo,
esclarecer o que é uma Learning Organization.
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Autores

Coceito

Ênfase

1. Peter Senge
(1990, p. 11).

"Lugar onde as pessoas expandem continuamente
sua capacidade de criar os resultados que realmente
desejam, onde surgem novos e elevados
padrões de raciocínio, onde a aspiração coletiva é
liberada e onde as pessoas aprendem continuamente
a aprender em grupo".

Metanóia
(mudança de
mentalidade) e 5
Disciplinas

"Aprendizagem Organizacional é um processo de
detectar e corrigir erros. O erro é visto como um
desvio cometido entre nossas intenções e o que de
fato ocorreu".

Rotinas
defensivas e
ciclos de

2. Chris Argyris
(1992, p. 132).

aprendizagem

3. Gareth Morgan "Organizações são sistemas de processamento de
informações capazes de aprender a aprender".
(1996, p. 84).

Metáfora;
organizações
como cérebros e
organização
holográfica

4. David Garvin
(1993, p. 80)

"Organizações capacitadas em criar, adquirir e
transferir conhecimentos e em modificar seus
comportamentos para refletir estes novos
c o n h e c i m e n t o s e insights".

Técnicas de
Q u a l i d a d e Total

5. Daniel Kim
(1993, p. 43).

" A p r e n d i z a g e m Organizacional é definida como
incremento na capacidade de tomar ações efetivas"

Aprendizagem
operacional e
conceituai

"Aprendizado organizacional é uma jornada
exploratória que corrige seu curso à medida que
prossegue".

Liderança e
cultura

7. Marquardt
(1996, p. 230
e p. 2).

"Organizações de Aprendizagem são empresas que
estão continuamente se auto-transformando
utilizando tecnologia, e m p o w e r m e n t , e expandindo o
aprendizado para melhor se adaptarem e terem
sucesso em um ambiente mutável".

Estratégias de
mudança e
comprometimento

8. Nonaka e
Takeuchi
(1997, p. 77).

"A internalização é o processo de incorporação do
c o n h e c i m e n t o explicito no c o n h e c i m e n t o tácito. É
intimamente relacionada ao aprender fazendo.
Quando são internalizados nas bases do
conhecimento tácito dos indivíduos sob a forma de
modelos mentais ou know how técnico compartilhado,
as experiências através da socialização,
externalização e combinação tornam-se ativos
valiosos".
"A capacidade de aprender, nos níveis individual e
organizacional, é a base da capacidade de se adaptar
às circunstâncias em constante mudança e de
dominá-las; essa capacidade é portanto, a base da
estratégia eficaz".

Apropriação do
conhecimento;
conhecimento
tácito e
explícito

"Trata-se de uma organização edificada em torno de
processos cooperativos, no qual as pessoas aprendem
mediante a cooperação e cooperam para aprender

Mudança
organizacional;
níveis de
aprendizagem e
competência

6. Peter Vaill
(1996, s/n).

9. Kolb
(In Starkey,
312).

p.

1997,

10. Swieringa e
W i e r d s m a (1992,
p. 28 e p. 162).

coletivamente".

Aprendizagem
vivencial e
estilos de
aprendizagem

Quadro 2: Conceitos e Ênfases da Aprendizagem Organizacional
Fonte: Bitencourt e Nakavama, 1998
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Tipos de Aprendizagem Organizacional
Existem diversas tipologias adotadas ao referir-se a
Aprendizagem Organizacional. Para este estudo, serão considerados
os conceitos desenvolvidos por Argyris (1977), referindo-se a
aprendizagem de circuito simples e duplo, Batson (apud Nonaka &
Takeuchi, 1997), trabalhando a aprendizagem do tipo I e II, e Senge
(1990), apresentando a aprendizagem do tipo adaptativo e generativo.
O quadro apresentado a seguir ilustra e compara os tipos de
aprendizagem destacados anteriormente a partir do agrupamento em
dois grupo distintos:
Características

Tipos

know-how

Aprendizagem de
Circuito Simples, Tipo I,
Adaptativa

* Obtenção de
a fim de resolver problemas específicos;
* Processo de aquisição de
no desenvolvimento de
habilidades físicas para produzir ações;
* Busca corrigir falhas a fim de manter a situação atual desejada;
* Não estimula a reflexão ou questionamento que podem levar à
reconcepção da situação;
* Refere-se à aprendizagem operacional.

Aprendizagem de
Circuito Duplo, Tipo II,
Generativa

* Estabelecimento de novas premissas com o objetivo de anular as
existentes;
* Aquisição de
busca articular conhecimentos
conceituais sobre uma experiência;
* Busca "ir além";
* Procura trazer à tona e questionar premissas e normas
arraigadas de uma organização que possam levar à reformulação
do problema;
* Refere-se à aprendizagem conceituai.

skills

know why,

Quadro 3: Tipos de Aprendizagem.
Fonte: Bitencourt e Nakayama, 1998
Em relação aos tipos de aprendizagem destacados na seção
nnterior, a ênfase para a solução de problemas, conforme alguns autores
como Nonaka e Takeuchi (1997) e Argyris (1992), centraliza-se num
processo inicial e básico que se destaca como sendo a aprendizagem
Hr circuito simples. Contudo, pode-se questionar esta afirmação,
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pode começar a analisar um antigo problema
sob um novo ângulo - e passar a desenvolver
diferentes estratégias e formas de pensar que
vão ajudá-la a avançar".
Morgan (1996, p. 341) destaca que "muitos dos problemas
organizacionais estão associados à forma de raciocinar sobre a
organização". Para quebrar esse circuito vicioso, torna-se necessário
desenvolver a percepção e aprender a "ler situações". Á medida que se
desenvolve a arte de ler situações, a análise crítica e a avaliação tornamse um modo de pensar. Aprende-se rapidamente a reconhecer os
pontos importantes e a desvendar idéias cruciais.
Os c o n c e i t o s de a p r e n d i z a g e m e c o n h e c i m e n t o na
organização não são recentes. Contudo, tendo em vista o ambiente
atual caracterizado por rápidas e profundas mudanças, observa-se um
resgate e valorização da teoria da Aprendizagem Organizacional
baseada no conhecimento, considerada uma vantagem competitiva para
as organizações na busca de um diferencial sustentável. Para a
construção de um ambiente propício à aprendizagem, não existem
regras pré-estabelecidas, ou receitas que garantam o sucesso. Mais
do que nunca, as organizações deparam-se com a necessidade de
criar a sua própria realidade a partir de sua história, cultura, valores,
estruturas, vivências, enfim, de sua identidade. Nesse processo de
construção, observa-se a abertura à mudança e à inovação na tentativa
de aprender a aprender. Assim, as empresas revêem suas posturas e
práticas e, a partir da mudança de percepção, desenvolvimento de
habilidades e reflexões acerca de atitudes, concretizam novas ações
(práticas no trabalho).
Para o d e s e n v o l v i m e n t o e f e t i v o da A p r e n d i z a g e m
Organizacional a partir da solução de problemas, torna-se fundamental
a abordagem do empowerment, que implica igualdade, reconhecimento
e melhoria contínua nos processos e relacionamentos internos.
Para aprender a aprender, a organização pode aprender com
a dinâmica do grupo e com os problemas genéricos acerca das reais
necessidades do cliente e da organização. Neste sentido, elas estão
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